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ВСТУП 

INTRODUCTION 

Представники юридичної спільноти, мають різноманітні погляди, 
власні тлумачення та наукові думки щодо українського права. Сталі 
історичні та теоретичні основи побудови та розвитку цього суспільно-
важливого явища дають можливість шляхом здійснення наукових 
розробок його елементів сформувати суть правової ідеї в Україні. Це 
нарешті відкриє для людини відчуття істинної справедливості.  

Формат освіти та науки, що не пропонує, не закладає українську 
онтологічну, гносеологічну, антропологічну та аксіологічну парадигму 
призводить до підривання основ чи то знищення життєвого ґрунту й 
загалом української духовної картини світу. На думку автора вступу та П. 
Косянчука, держава має стати владним центром поновлення історичної 
пам‘яті та справедливості, реставратором фундаменту етносвідомості 
здорового, дужого етносу, владним центром втілення колективного 
розуму предків, яка би задавала та підтримувала український лад буття.  

Наскільки радикально зміниться право в ХХІ столітті під впливом 
таких, наприклад, об‘єктивних процесів, як глобалізація та 
регіоналізація? Що буде з міжнародним та національним правом? 
Відповіді на ці та інші питання на думку професора М. Марченко можна 
надати лише спільними зусиллями представників різних суспільних та 
деяких природничих наук. Говорячи про власне юридичний аспект 
відносно майбутнього права слід говорити про тенденції його розвитку та 
вдосконалення. 

Філософсько-правове значення проблеми праворозуміння в 
контексті діалектики громадянського суспільства і держави пов‘язане з 
виявленням, а можливо й відновленням тих фундаментальних 
цінностей, що закладають сьогодні аксіологічні засади нової політико-
правової культури. Як завжди з долею оригінальності та романтизму 
докторант О. Костенко запрошує разом з ним згадати відомих 
філософів та правознавців та поринути з ними та з ним самим у глибину 
природи суспільства.  

Як регулятор суспільних відносин норми права в 
загальнотеоретичному, філософському розумінні мають тенденцію до 
вдосконалення. Участь в науковій дискусії професора А. Козловського 
стосовно різноманітних поглядів на структуру норми права, призвела до 
висновку, що наявність гіпотези, диспозиції, санкції в структурі норми 
права відповідає глибинній, онтологічній структурі природних взаємодій 
— ―причина — дія — наслідок‖.  

Присвятивши свою статтю розгляду генезису зміни пануючого у 
суспільній свідомості праворозуміння у контексті історії розвитку 
українського суспільства, А. Машков зазначає, що однією з центральних 
проблем сучасної теорії держави і права, яка має прямий вплив на 
розбудову сучасної української держави та її правової системи, є 
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формування цілісного погляду на державно-правову дійсність, що може 
бути забезпечено на базі комплексного дослідження тих впливів, що 
відчувала та відчуває сьогодні згадана дійсність з боку конкретних 
підходів до державо- та праворозуміння.  

Одним з правових інструментів регулювання суспільних відносин 
може бути суспільний договір. Нормативне поняття суспільного договору 
Н. Кабанець розглядає в якості самостійної фундаментальної теорії. Воно 
носить форму доктринального джерела для галузевих юридичних 
дисциплін. Такий підхід частково обґрунтовано тим, що критичне поняття 
суспільного договору, як теоретичне на відміну від догматичного, містить 
загальний склад договірного зобов‘язання, на підставі чого має 
категоріальний статус actio в правовій реальності.  

Про судовий прецедент як джерело права прийнято говорити, як 
правило в контексті розгляду правових систем англосаксонських країн. 
Цікаво, чи може прецедентна форма права знайти своє відображення в 
Україні? Доцент Б. Малишев аналізує позитивні та негативні риси 
прецедентного способу правового регулювання суспільних відносин. 

Суспільство — продукт взаємного співіснування всіх верств 
населення, сукупність всіх верств населення, але кілька з них — 
домінують в суспільному житті і впливають на світогляд інших верств 
населення на певному відрізку історичного розвитку суспільства і 
держави, і тим самим формують „обличчя нації‖. Логіку такого судження 
розвиває М. Селезньов в статті про розвиток соціальної структури 
суспільства та особливості правового менталітету народу України.  

На думку О. Толкачова сучасна теорія держави і права стоїть на 
межі значних наукових можливостей, які відкриваються завдяки виходу 
за межі традиційних галузевих методів. Вийти за межі суто юридичних 
знань, отримати нову теоретичну базу для досліджень та сформулювати 
нову теорію правової свободи, засновану на стабілізованому рівні 
ентропії в соціальній системі можна, як здається, за методом юридичної 
тектології. 

Досвід багатьох поколінь видатних мислителів, що займались 
дослідженням проблем політики, держави, права, законодавства, 
свободи і справедливості мають значний вплив і на сучасні політико-
правові проблеми. Власним досвідом методики викладання нормативної 
дисципліни «Історії політичних і правових вчень» на сторінках часопису 
ділиться В. Марчук. Завдання навчальної дисципліна «Історії політичних 
і правових вчень» полягає в тому, щоб на конкретному історичному 
матеріалі показати закономірності виникнення, розвитку і боротьби 
політико-правових ідей і теорій, розкрити складність і суперечності 
історичного процесу розвитку знань про державу і право.  

В історії філософії постать Сократа та його життєві принципи 
залишають простір для наукових досліджень сучасних науковців. 
Особливо, якщо таким дослідником є професор В. Котюк, який 
розкриває погляди ідеального мудреця. Разом з тим, залишаються не 
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достатньо оцінені здобутки відомих українських політичних діячів та 
правознавців. На сторінках часопису політико-правові думки Михайла 
Драгоманова розкриває для нас Л. Трушківська, а з проектом 
української Конституції Миколи Міхновського знайомить В. Шамрай. 

Теорія законності управління, що лежить в основі формування 
адміністративного права в дореволюційній Росії є предметом наукових 
інтересів І. Гриценка. Чи знайшла ця теорія своє практичне 
відображення при регулюванні суспільних відносин, зможемо дізнатися, 
прочитавши відповідну статтю. 

Останнім часом не достатньо наукових робіт, в яких би було 
здійснено порівняльний аналіз правових явищ різних правових 
систем. Стаття професора О. Шевченка, одна з небагатьох, в якій 
порівняльний аналіз видів злочинів в українському і російському 
кримінальному праві ХУІІ століття дає можливість краще зрозуміти норми 
права, що регулювали кримінально-правові відносини в Україні та 
Московському царстві, їх особливості та спільні риси, що були 
пов‘язані як з історичними умовами, в яких вони розвивалися, так і з 
духовною і правовою культурою двох народів. 

Сьогодні ми спостерігаємо тенденції до посилення національної 
ідентифікації, вивчення історичного минулого, відродження національних 
культурних явищ — мистецтва, мови, української книжки, традицій, 
повернення в Україну культурних цінностей тощо. В своїй статті 
Н. Толкачова висвітлює місце правового звичаю в історії українського 
народу.  

Питання шлюбних табу у візантійській правовій культурі досліджує 
доцент Л. Дячук. Не зважаючи на історичний аспект цієї статті, 
проблематика не втратила актуальності. Завдяки аналізу джерел права 
Візантії щодо аспектів, які були перешкодою при вступі у шлюб, автор 
зміг зробити висновок, що кровне змішування вважалось злочином.  

Цікаву наукову розвідку поземельних відносин другої половини ХІХ 
століття здійснив П. Захарченко. Радянські автори літературних джерел 
появу ―відрізків‖ за Положеннями 19 лютого 1861 р. вважали 
цілеспрямованою акцією уряду, спрямованою на обмеження надільних 
ділянок селянської землі, проте автор дослідження дотримується іншої 
точки зору. 

Визначення місця та ролі громадянина під час здійснення 
правосуддя є шлях до реалізації демократичних ідей правосуддя, 
вироблених світовою наукою та практикою. Сучасна тенденція 
законодавця щодо демократизації судового процесу викликала 
необхідність запровадження більш дієвого інституту, яким, на думку 
В. Самохвалова та В. Очківського, виступає саме інститут мирових 
суддів. Чинне українське законодавство містить норми про народних 
засідателів і присяжних, які дають змогу суспільству брати участь у 
здійсненні правосуддя. Відкритість і гласність судового процесу є 
невід‘ємними атрибутами правової системи демократичної держави. 
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Україна має певний досвід у цій сфері, який варто використовувати в 
доцільних межах. Значний інтерес у цьому представляє історія копного 
суду і порядку здійснення копного судочинства на українських землях у 
XIV–XVI ст., яку досліджують І. Бойко і М. Бедрій та історія розвитку 
третейського суду в Україні в Х–ХVІІІ ст., що висвітлена в статті 
Н. Вангородської. 

Традиційно формування права в тій чи іншій мірі залежить від того 
яким чином розвивається суспільство. Соціально-економічні, та юридичні 
передумови систематизації законодавства та в цілому права литовсько-
руського права в другій половині XV — почату XVI століть викладені в 
історичному матеріалі О. Вовка. Увагу на історичний розвиток 
державного бюджету та визначення елементів і стадій бюджетного 
процесу звертає Н. Теремцова. 

 
Трете число кафедрального збірника наукових статей виходить у 

світ невдовзі після прийняття Президентом України Указу про Київський 
університет

1
, статус якого дає новий поштовх у розвитку вищої освіти та 

університетської науки в Україні. Указом передбачено на базі Київського 
національного університету створення та функціонування 
дослідницького університету. Розвиток економіки, заснованої на знаннях, 
вимагає підготовки нового покоління дослідників і висококваліфікованих 
фахівців для наукомістких галузей національної економіки, здійснення 
інноваційної діяльності в ринкових умовах. Безперечно економічна 
складова університетської науки та освіти, є важливою для розвитку 
держави, проте для суспільства в цілому, морально-етичний чинник 
розвитку науково-освітньої діяльності має відігравати не останню роль. 
Саме університет, як флагман освітньої, наукової, культурно-
просвітницької діяльності спроможний реалізувати багатовекторність 
цілей вітчизняної класичної освіти та фундаментальної науки.  

Для університетської спільноти 2008 рік позначився рядом 
важливих призначень. Так, протягом квітня місяця виконання обов‘язків 
ректора університету було покладено на професора В. Литвина, але 
невдовзі його змінив професор Л. Губерський, якого у жовтні на 
конференції трудового колективу було обрано ректором провідного 
українського університету.  

Науковці юридичного факультету запам‘ятають цей рік у зв‘язку з 
демократичними по суті та прозорими за процедурою виборами декана 
факультету. Три претенденти на відповідальну посаду, три доктора 
юридичних наук — І. Гриценко, І. Котюк, Ю. Притика всі були 
достойними претендентами. В результаті таємного голосування на 
засіданні Вченої ради факультету славетний юридичний факультет 
очолив І. Гриценко. 

                                                 
1
 Див.: Указ Президента Українм «Про заходи щодо підвищення статусу Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка» // Офіційний вісник Президента України вiд 21.05.2008 — 2008 р., № 18, 

стор. 81, стаття 596 
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Наукові звершення кафедри в 2008 р. були представлені двома 
нашими дисертантами. У червні І. Гриценком була успішно захищена 
докторська дисертація на тему: «Становлення і розвиток наукових 
поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права», а в 
листопаді в Спеціалізованій раді університету Н. Кабанець представила 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на 
тему: «Нормативна природа поняття суспільного договору». Колектив 
кафедри щиро вітає своїх колег, як і цьогорічного ювіляра доцента 
В. Чеховича, якому виповнилось 65 років.  

 
Шановний Валерію Анатолійовичу! Бажаємо Вам міцного 

здоров’я, благополуччя, щедрої долі, творчої наснаги! 
 
За час від виходу другого числа збірника науковці кафедри та наші 

колеги з інших кафедр і ВНЗ зробили значний вклад у розвиток 
юридичної науки. Нижче наведемо лише деякі видання, що вийшли 
друком останнім часом. 

У монографії
1
 І. Гриценка зосереджено увагу на з‘ясуванні 

особливостей виникнення та розвитку національної теорії 
адміністративного права, проаналізовано вчення про предмет цієї галузі 
права, визначено статус суб‘єктів адміністративного права та показана 
ґенеза правових форм державного управління. Через історичну призму 
розвитку інституту примусу розкриваються методи державного 
управління. На особливу увагу заслуговує розділ книги присвячений 
науковим поглядам на законність у державному управлінні.  

Автором цих строк опубліковано монографічне видання
2
 

присвячене теоретичним та практичним аспектам цивільних правочинів, 
що регулюють відносини в банківській сфері, а також навчальний 
посібник

3
 з грифом МОН України, складений за кредитно-модульною 

програмою для магістрів вищих юридичних закладів з тієї ж 
проблематики.  

 Що дала Україна світові? Цим питанням може задатися кожен з 
нас. Авторська відповідь професора В. Сергійчука вже пролунала. В 
монографії

4
, що вийшла друком українською та турецькою мовами, 

комплексно висвітлено внесок видатних українців у розвиток світової 
науки, техніки, освіти і культури. Ця книга високо оцінена Президентом 
України. Цікаво було б отримати відповідь у вигляді комплексного 
дослідження на питання, що дала Україна світові у сфері права?  

 Курс лекцій з проблем теорії держави і права
5
 — це насамперед 

подарунок магістрам юридичного факультету, що слухають лекції 
                                                 
1
 Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного 

права. Монографія. К.: Видавничо-поліграфічний центр ―Київський університет‖, 2007. — 335 с.  
2
 Безклубий І.А. Банківські правочини: Монографія. — К. Концерн Видавничий Дім ―Ін Юре‖. 2007. — 456 с.  

3
 Безклубий І.А. Правочини в банківській діяльності. Навчальний посібник. — К.: 2007. — 420 с.  

4
 Сергійчук Володимир. Що дала Україна світові. — К.: ПП Сергійчук М.І., 2008. — 288 с. 

5
 Машков А.Д. Проблеми теорії держави і права. Основи.: Курс лекцій — К.: Четверта хвиля, 2008. — 464 с.  
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доцента А. Машкова з відповідного предмету. Разом з тим це видання 
має не тільки навчальне але й наукове спрямування. Автор розглядає ті 
проблеми, які формують підґрунтя юридичної теорії як такої. Книга 
містить розширені матеріали п‘яти лекцій. Вступна лекція містить ряд 
основних положень щодо проблем держави і права. Роль та місце 
юридичної науки в системі соціальних наук, визначення об‘єкту та 
предмету науки, основні функції держави і права — ці та багато інших 
питань міститься в другій лекції. Крім того, окремі лекції присвячені 
проблемам методології юридичних наук, а також питанням 
державорозуміння та праворозуміння. Зміст роботи наповнено 
авторськими ідеями та заставляє читача знову й знову заглиблюватись у 
роздуми про суть правових категорій та суджень.  

 Відразу після успішного захисту дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук молодий вчений Б. Малишев 
розпочав роботу над монографією про судовий прецедент в правовій 
системі Англії

1
, яка нещодавно опублікована. Незважаючі на 

актуальність питань, що присвячені судовому прецеденту, в Україні 
відсутні теоретико-правові дослідження на тему відповідного джерела 
права. Вихідними позиціями для цієї авторської праці є наступні тези: 
будь-який судовий прецедент є продуктом судової правотворчості; як 
джерело права — судовий прецедент є ядром певної правової системи; 
судовий прецедент і прецедентна норма права співвідносяться між 
собою як форма та зміст; прецедентне право не можна зводити лише до 
сукупності судових прецедентів; у правовій системі України існує судова 
правотворчість, проте відсутній судовий прецедент.  

Дві кафедри юридичного факультету, а саме: кафедра цивільного 
права та кафедра кримінального права випустили в світ збірники своїх 
статей. Питання розвитку цивільного права України висвітлено в статтях 
Альманаху цивілістики

2
 за редакцією професора Р. Майданика. Про 

актуальні проблеми кримінального права та шляхи вдосконалення 
окремих положень Кримінального кодексу України пишуть автори 
Альманаху кримінального права

3
 за редакцією П. Андрушка та 

П. Берзіна. 
Привертає увагу монографія

4
 доцента П. Берзіна, в якій 

запропоновано авторське бачення проблеми формування і становлення 
Київської школи кримінального права періоду 1834-1960 рр.. За це 
дослідження молодий вчений отримав університетську премію імені 
Тараса Шевченка, після чого з натхненням приступив до праці над 
другим виданням.  

                                                 
1
 Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії. — К.: Праксіс, 2008. — 344 с. 

2
 Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып. 1 / Под ред. Р.А. Майданика. — К.: Всеукраинская ассоциация 

издателей ―Правовая єдність‖, 2008. — 308 с. 
3
 Альманах кримінального права: збірник статей. Вип. 1 / Відп. ред. П.П. Андрушко, П.С. Берзін. — К. : 

―Правовая єдність‖, 2009. — 424 с. 
4
 Берзін П.С. Київська школа кримінального права (1834 — 19660 рр): історіко-правове дослідження: 

Монографія. — К.: КНТ, 2008. — 436 с.  
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В Україні відома Львівська школа історичних досліджень держави і 
права, провідними вченими якої є професори В. Кульчицький та 
Б. Тищик. Роботи цих авторів завжди відрізняє оригінальний підхід до 
викладення матеріалу та ретельний науковий аналіз історичних фактів. 
Автори підручника з історії держави і права України

1
 не претендують на 

встановлення абсолютної істини і повну вичерпність викладу, але 
сподіваються, що ця праця буде корисна всім хто цікавиться історією 
держави і права України.  

Львівська лабораторія прав людини і громадянина АПрН України 
під керівництвом професора П. Рабіновича підготувала збірку 
афоризмів і прислівїв з питань прав людини та громадянина

2
. Знання 

афоризмів про право — це один з чинників на шляху до розуміння права. 
Тому варто звернути увагу на цю збірку. 

Теоретико-методологічні основи загального порівняльного 
правознавства як юридичної науки та учбової дисципліни викладені 
професором О. Скакун в підручнику

3
 з грифом МОН України. В межах 

структури підручника автору вдалося охопити досить широке коло 
проблем комплексної наукової дисципліни, якою є компаративістика. 
Книга є яскравим літературним джерелом висвітлення теорії правових 
систем. 

Відомий не тільки в Росії, але й далеко за її межами професор 
М. Марченко в 2008 р. опублікував декілька наукових праць. Студенти та 
викладачі юридичних закладів отримали методично зважений, 
структурно вивірений, логічно викладений учбовий посібник

4
, в якому 

розкрито основні питання, що торкаються національних правових 
систем. Автор висвітлює проблеми класифікації національних правових 
систем; розглядає особливості романо-германської та англосаксонської 
правових сімей та їх конвергенції; ставить ряд запитань та блискуче на 
них відповідає, досліджуючи правові системи соціалістичних та 
постсоціалістичних країн; розкриває особливості іудейського та 
мусульманського права. Глибоке наукове дослідження

5
 М. Марченко 

присвятив проблемам, що торкаються впливу процесів глобалізації та 
регіоналізації на сучасну державу і право. В роботі розглядаються 
методологічні аспекти пізнання державно-правових явищ, питання 
співвідношення держави і громадянського суспільства, держави і бізнесу. 
Автором акцентується увага на основних тенденціях розвитку права та 

                                                 
1
 Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України: Підруч. для студ. вищ. навч.закл. — К.: 

Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 2007. — 624 с. 
2
 Права людини і громадянина в афоризмах та прислів‘ях. — 3-є вид. доповнене / Праці Львівської лабораторії 

прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого 

самоврядування Академії правових наук України / Редколегія: П.М. Рабінович та ін. — Львів: Край, 2008 — 220 

с.  
3
 Скакун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: Основные типи (семьи) правових систем мира: Учебн. для 

студент. вузов. — К.: Видавничий Дім ―Ін Юре‖. 2008. — 464 с. 
4
 Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. Учебное пособие. — М.: ИКД «Зерцало — М», 2008. 

— 528 с.  
5
 Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. — М.: Проспект, 2008 — 400 с.  
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його теорій в умовах глобалізації; дається розширена характеристика 
еволюції правових сімей під впливом процесів глобалізації. Свою точку 
зору на права людини в умовах глобалізації сучасного світу відомий 
професор подає через історичний та еволюційний характер 
універсалізації таких прав. 

Монографія
1
 О. Неліна відтворює історію виникнення та розвитку 

спадкового права України. Спектр дослідження доволі широкий, охоплює 
період від ІХ ст. до початку ХХІ століття. Інститут спадкування, що тісно 
пов'язаний з іншим цивілістичним інститутом — правом власності, 
завжди відігравав важливу роль в житті людини. Автору вдалося яскраво 
показати як історія українського спадкового права відображала 
особливості історичного процесу розвитку української нації, держави і 
права. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Нелін О.І. Спадкове право України. Історико правовий аспект. Монографія. К.: Видавець Карпенко В.М., 2008. 

— 344 с.  
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І. Безклубий, П. Косянчук 
I. Bezklubyj, P. Kossianchouk 

 
СВІТОГЛЯДНІ ВИТОКИ ПРАВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 
WORLD VIEW SOURCES OF UKRAINIAN FOLK LAW 

 
У статті досліджено деякі аспекти витоків права українського 

народу. 
 
Some features of Ukrainian folk law sources are researched in the 

article. 
 
Аксіологічні роздуми щодо проблем цінностей

1
 певного етносу, 

народу, суспільства, держави приваблюють своїми історичними, 
філософськими, просвітницькими, культурологічними та іншими 
складовими. На цьому науковому шляху ціннісні орієнтири лежать у 
площині розробки певної ідеї (суспільної, національної, 
інтернаціональної тощо). Нашу розвідку здійснено в напрямку пошуку 
правової ідеї українського народу.  

Природне моральне почуття усвідомлення себе причетним до 
відповідного етносу закладає в людині на генетичному рівні фундамент 
свободи та великий творчий потенціал. Закладена в глибинах людської 
душі творча сила, пише І. Гете, здатна створювати те, що бути повинно, і 
яка не дає нам ні сну, ні спокою, доки воно так чи інакше не буде втілене 
нами поза чи всередині нас

2
. В умовах глобалізаційного сьогодення, 

перед українським народом постає складна проблема забезпечення 
своєї етнічної самобутності, ідентичності, неповторності, а також 
упевненості у власних фізичних і творчих силах.  

Політика, що провадилась поневолювачами українських земель, 
переважно негативно позначалась на етносвідомості українського 
народу. Однак, за радянської доби було відверто обрано курс на 
знищення українського етносу, в частині його основної складової — 
етносу, що нині, як наслідок, має негативне відображення в усіх сферах 
українського буття. Здобуття незалежності України відкриває перед 
науковцями обрії тисячоліть осягнення ретроспективи буття українців. За 
результатами означених досліджень можна більш ніж однозначно дійти 
висновків про наявність міцного ідеологічного ґрунту для подальшого 
осмисленого щасливого, самодостатнього, поважного життя українського 
суспільства, за якого кожен українець пишатиметься своєю 
етноприналежністю і сподвигатиметься до правих діянь.  

                                                 
1
 Тут слово «цінності» розглядаємо в контексті об‘єктивних суспільних явищ (історія, культура, пам‘ятки, 

звичаї, право, земля тощо) та особистих людських чеснот (честь, гідність, патріотизм, правосвідомість, 

доброчинність, розум, шляхетність тощо).   
2
 Гете И.В. Годы учения Вильгельма Мейстера: Собр. соч. в 10 т.: Т. 7. — М., 1978. — с. 332. 
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За умови належної реалізації всіх імперативно-диспозитивних 
важелів держава має стати владним центром поновлення історичної 
пам‘яті та справедливості, реставратором фундаменту етносвідомості 
здорового, дужого етносу, владним центром втілення колективного 
розуму предків, яка би задавала та підтримувала український лад буття. 
Формат освіти та науки, що не пропонує, не закладає українську 
онтологічну, гносеологічну, антропологічну та аксіологичну парадигму 
призводить до підривання основ чи то знищення життєвого ґрунту й 
загалом української духовної картини світу. А відомо, що «елементи 
етнічної картини світу, маючи образно-мітологічну природу, зачіпають 
глибинні смисложиттєві орієнтації представників етнічної спільноти та є 
ґрунтом національної ментальності».

1
 Як наслідок такого стану речей в 

освіті, науці та загалом нинішнім повсякденні здебільшого присутні: 
безнадійність, конформізм, «аксіольогічне плавання», зокрема орієнтації 
на іншоземні штандарти світобачення тощо.  

Вироблені етнічними засобами українське уявлення про Добро і 
Зло, Право як Вищу Справедливість, Праведність, Любов, Щастя, 
різноманітні етноетичні настанови, що складають етнічнодуховну 
картину світу, на жаль не беруться або незначною мірою враховуються 
при продукуванні законів, інших форм права, освітніх, наукових та інших 
суспільних продуктів тощо. У сфері науки, зокрема правної, це часто 
призводить до безплідних, необґрунтованих розмов про правні цінності, 
про правну свідомість, правну культуру, рівень яких, за заявами 
науковців, необхідно підвищувати. Однак, так і не зрозуміло, що є 
мірилом, що є тими межовими основами людського розуму, як би сказав 
І. Кант, відносно яких можна би було відштовхуватись? У кращім разі, 
хтось згадує про незбагненні «загальнолюдські цінності» чи то стало 
модно згадувати «європейські цінності», суть яких, як правило, не 
розуміють через їх ефемерність чи то розмитість. А що таке право, 
правда, справедливість? Що таке українське право? Яким воно має бути, 
тобто що є належним? Що українець має знати у правній сфері? А що він 
має і повинен робити? На що він може сподіватись? А що таке правна 
людина, правний українець?

2
 На ці питання мало хто з сучасних 

філософів, науковців може дати логічно коректну обґрунтовану відповідь. 
Ці питання належать до сфери філософії права, яка, на жаль, також 
здебільшого подається у вищих навчальних закладах, наукових 
інституціях через иншоземні парадигми, адже не береться до уваги той 
факт, що «феномен етнонаціонального виникає разом з початком 
людської історії, стаючи чи не найістотнішою рисою…тому, зрозуміло, що 

                                                 
1
 Лозко Г.С. Етнологія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчний аспект. — К., «АртЕк», 2001. 

— С.85 
2
 Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Соч. в 6т. Т.3. — М., 1964. С.661 
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і суспільна свідомість людей несе на собі протягом усього свого 
існування етнонаціональні характеристики»

1
.  

Можна дійти висновку, що закон єдности та боротьби 
протилежностей у соціальному аспекті нині проявляється у все 
зростаючих суперечностях етнічного (родового, природного, локального) 
з позаетнічним (універсальним, штучним, глобальним). Відсутність 
належних знань, уявлень про свої світоглядні витоки, може призвести до 
перетворення народу в масу людей без національних ознак та 
відмінностей, що означатиме «етнічну смерть» народу. На жаль, це може 
статись і з українським етносом. Стає зрозуміло, що зберегти 
самобутність, щоб не розчинитися в глобальнім світі, можливо лише 
завдяки перевіреній часом традиційній системі цінностей. Саме знання 
українських етнічних витоків буде слугувати онтологічною, 
гносеологічною, антропологічною, аксіологічною точкою опору, базою 
буття, в тім числі права. Таким чином, період широкомасштабних 
етнодеградаційних тенденцій, що стосуються українського етносу, 
враховуючи особливе місце українського права в духовній картині світу, 
історичне минуле, правне надбання українського народу відграє 
неабияку роль у поверненні до світоглядних основ осмисленого буття. 
Відтак, вирішення актуальних проблем сьогодення, в контексті 
необхідності повернення до українських етнічних цінностей, значною 
мірою залежить від досліджень природи українського етносу, в тім числі 
його складових, засвоєння його етнічної ретроспективи, зокрема 
пізнання тієї правної реальності, тих правних процесів, які мали місце в 
Україні протягом тисячоліть. Поставлена мета потребує глибоких знань 
українського етносу, особливо його духовної та сакральної складової.  

Питання української правової ідеї належить до філософських, а 
тому дослідження українського правобачення мало би віднайти своє 
відбиття у філософськоправних студіях. Пропонована 
філософськоправна чи суто правнича література майже абсолютно 
нічого не згадує про українське правне розуміння, натомість філософи та 
науковці мусують питання позитивізмів, інтерсуб‘єктивізмів, синергетик 
та інших парадигм правобачення, оминаючи увагою власне українську, 
наче її не існує. На жаль, безпосередньо українське правобачення до 
цього часу не досліджувалось, українська правова ідея лише дотично 
досліджувана деякими українськими філософами, етнологами, 
правознавцями. Варто зауважити, що не філософські, а наукові аспекти 
українського права, в тім числі через призму української ідеї, ставали 
предметом досліджень багатьох науковців. У цім зв‘язку треба 
розрізняти, що питання правової науки в своїх межах — описувати 
правничу дійсність, а питання філософії права — виходити за ці межі, як 
сказав би Геґель — пізнати ідею права

2
. 
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Аналізуючи переоцінку духовних цінностей українськими 
мислителями ХІХ — ХХ ст., можна вирізнити предтеч цього духовного 
переосмислення: Г. Сковороду, діячів „Руської Трійці‖, Т. Шевченка, І. 
Франка, М. Коцюбинського, Л. Українку, О. Ольжича, В. Пачовського та 
ін., які в своїх творах дали новий позитивний погляд на давню духовну 
культуру українського народу. 
 Серед філософів, науковців, які торкались ідеї українського права 
яскраво вирізняються В. Шаян, Г. Лозко, І. Франко, Л. Українка, Ю. 
Шилов, Р. Лащенко, О. Шевченко та ін.  

Вагомий внесок у наукове бачення самого українського права був 
зроблений творчим доробком П. Чубинського, М. Грушевського, Ф. 
Леонтовича, М.Ф. Владімірского-Буданова, Р. Лащенка, А. Яковіліва, О. 
Малиновського, П. Єфименка, О. Кістяківського, А. Кристера, В. 
Сєргєєвіча, М. Іванішева, О. Доброва, І. Черкаського, М. Ясинського, Б. 
Путілова, А. Пономарьова та ін.  

Український народ, будучи частиною слов`янського суперетносу, 
має величну, гармонійну, ладовану за ритмами всесвіту культуру, що 
бере свої витоки від часів Трипілля, а то й ще раніше, — стверджують 
сучасні археологи, етнологи, етнографи та ін. Знаменним у житті 
українського народу елементом його етносу є українська правна 
культура, в межах якої етнічними засобами сформувалось українське 
правобачення.  

Науковці відзначають, що слов`яни, зокрема українці
1
 по праву 

можуть називатися «найбільшим втілення життєдайного полюса 
загальнолюдської цивілізації. Така версія підтвердилась відкриттям 
істориків (археологів, етнологів, лінгвістів, антропологів та ін.), 
зробленими на рубежі ХХ-ХХІ століть»

2
. Нещодавні дослідження 

підтверджують, що слов‘яни як етнічна спільнота набагато давніша, ніж 
їй це приписує «офіційна наука». Це на тлі того, що історичний внесок 
слов‘ян у розвиток світової цивілізації неоціненний. Безумовно, що й 
питання про автохтонність слов‘ян у призмі ланок етногенези (зокрема 
арійців, скітів, гунів), що бере витоки з Трипілля, якісно переосмислено. І 
не безпідставно, а на основі даних історії, археології, антропології, 
етнології, етнографії тощо. Так, зокрема, І. Білик у своєрідній післямові 
до свого історичного роману «Меч Арея» стверджує, що антропологічний 
аналіз зображення конопасів з Нікопольського скарбу, особливо той, що 
приборкує жеребця, виявляє характерні риси типового слов'янина. Або ж 
як приклад, варто згадати археологічну знахідку скіфської доби поблизу 
с. Балки Запорізької області, яку здійснила експедиція Інституту 
археології АН УРСР за провадництва В. Бідзілі. Багато науковців, 
зокрема академік Б. Рибаков, не могли оминути її увагою, зазначивши, 
що її важко переоцінити через той важливий історичних матеріал, який 
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вона виражає, в подробицях даючи розгледіти антропологічні 
особливості скитів, з малюнку на вазі. Науковці прийшли до висновку, що 
«майстер IV сторіччя до н. е. викарбував на металі портрети конкретних 
осіб, а ці особи зовсім не схожі ні на іранців, ні на тюрків, а на наших 
дядьків, яких сотнями знайдеш у кожнім українськім селі… Якщо на 
території України жило колись іранське плем‘я, то це були оті згадані 
Геродотом «скіфи-кочівники»

1
. Щодо походження скитів також можна 

звернутись до наукового спадку В. Петрова, який рішуче обґрунтовував, 
що скити не були іранцями

2
 (див.). Варто відзначити, що й Велесова 

книга згадує часи Великої Скитії, як часи руські, а історичною пам‘яттю 
етносу не можна нехтувати. 

Безпосередньо ж І. Білик у своїм історичнім романі, а зокрема в 
науковій статті до нього, неспростовно обґрунтовує приналежність гунів 
до русів, тобто українців.  

Науковий світ зміг побачити й інші маловідомі наукові студії, що 
розкривають раніше невідомі обрії слов‘янського суперетносу. 
Знаменним у цім стосунку є фоліант маловідомого українського науковця 
Георгія Гуци

3
 «Starodavni in današnji Sloveni v političnem, narodopisnem, 

zgodovinskem in verskem odnosu do Rusov»
4
, який докорінно змінює 

уявлення про екос слов‘янства тощо.  
Мало хто знає, що екзоетноніми: гуни, вандали, венеди, бенети, 

барбари, варвари, етруски, бургундці, остроготи (розширити перелік) 
первинно використовувались на позначення слов‘янської етноспільноти. 
Та мало хто з західноєвропейців усвідомлює, що в їх жилах тече 
слов‘янська кров. Вже не кажучи про вагомі історичні події, військові 
звитяги, що мають стосунок до руського етносу, зокрема заснування 
Риму, Каталуанська битва тощо. Таким чином, такого плану дослідження 
істориків, археологів, етнологів та ін. спонукають до переосмислення 
ареолу поширення слов‘ян у панєвропейському масштабі. Згадані 
дослідження є важливими в контексті зміцнення етноісторичного ґрунту 
українського народу, а їх засвоєння сприятиме формуванню 
самодостатньої здорової української нації. 

Особливості української духовної культури зумовлюються низкою 
чинників. Про доброту, щирість, гостинність, гуманність та інші 
характерні риси українців можна дізнатись, звернувшись до 
етнографічних описів українських і зарубіжних дослідників, правних 
пам‘яток, літописів тощо. Певно, що особливості духовної української 
культури відбиваються й на правовій культурі як її складовій частині. 

Дослідження етнофілософів показують, що вчення про Праву 
складає центральне місце українського правобачення, об‘єктом якого є 
                                                 
1
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право як уладовна ідея — визначник, упорядник дійсності, в тім числі 
соціальної. Цим виражений об‘єктивний аспект українського 
праворозуміння. Поряд з цим існує об‘єктивно-суб‘єктивний аспект 
українського світу права, про який йтиметься згодом. 

У об‘єктивнім аспекті, право — це сукупність ідей, закономірностей, 
які ладують світ і не є залежні від волі людини. Його можна означати як 
ведійський об`єктивний аспект розуміння права, виражений Правою

1
 — 

універсальним законом руху Всесвіту або, інакше кажучи, певною 
космічною закономірністю, з якої неупорядкований світ — хаос 
ладується, перетворюється на упорядкований стан речей — космос. 
Права дає лад круговороту Всесвіту. Цей лад збігається з істиною. З 
досліджень відомої філософки сучасності, Г.Лозко, випливає, що поняття 
Прави як універсального закону руху Всесвіту мали ще трипільські 
землероби VI — ІІІ тисячоліть до н. ч.

 
Вже беззаперечним фактом є і те, 

що такого бачення дотримувалась наступна німічна ланка української 
етногенези — арійська цивілізація, екосом якої є праукраїнська земля: на 
берегах Дніпра й Чорного моря

2
. Саме трипільці започаткували для 

українських нащадків природні космогонічні моделі та світоглядні основи, 
що найчастіше матеріалізовані в матрицях керамічних виробів та 
побудові селищ. Серед типових моделей можна виокремити: коловорот 
(нескінченність, циклічність), подвійні (дзеркальні) композиції, що 
визначають дуалізм (єдність протилежностей), триярусні композиції 
(космогонічні символи триєдності світів), чотиристоронність (на 
позначення чотирьох сторін світу).  

Сформована метафізична світоглядна система трипільців лягла в 
основу хліборобської культури на теренах України, що впродовж 
тривалого часу формувала менталітет автохтонних мешканців цієї землі. 
Водночас, світоглядні основи, звичаєво-обрядова практика трипільців 
належала до єдиної метафізичної традиції землеробських народів 
Європи. 

Поняття «Права», що сформувалось ще за часів Трипілля, долинає 
до нас з глибини тисячоліть у сонячнім та місячнім календарях, святах, 
обрядах, казах, легендах, правних пам‘ятках, матрицях предметів 
етнопобуту, історичній, генетичній пам‘яті народу тощо.  

З аналізу українських писемних пам‘яток термін «Прав», «Права» 
вперше відомий з текстах Велесової книги. Виходячи зі світоглядних 
засад українського народу, зокрема про триярусність світобудови, що 
виражена Деревом життя, яка стоїть на камені Алатирі, поряд з Навою 
(корінням роду) та Явою (стовбуром — світом явним) існує світ Прави — 
верхівка, крона Дерева життя як світ уладовних законів — світоглядна 
основа. Так, зокрема, в табличці 1 Велесової книги йдеться: «Права бо 
таємне уложена Дажбогом, а по ній, як пряжа, тече Ява і та створила 
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життя наше. А тоді, коли одійде, смерть наступає. Ява тече і 
твориться в Праві. Нава бо є після них. Доти є Нава і по тім є Нава, а 
в Праві ж є Ява.»

 1
. 

Перші переклади Велесової Книги дали можливість зробити 
висновок про онтольогічні паралелі з давньоарійськими пам‘ятками. Так, 
у Ріґведі (одній із 4 основних Вед поряд з Атхарваведою, Самаведою та 
Яджурведою), найдавнішім письмі арійської культури, яка дала значний 
вплив на культурогенезу инших етносів, поняття Прави передається 

словом «Рьта» (र्इट) — Рита і позначає певну космічну закономірність, 
космічний закон, за яким невпорядкований хаос перетворюється в 
упорядкований космос і забезпечує умови для існування Всесвіту. «Як і 
ведійська Рита, українська Права дає лад круговороту Всесвіту і 
встановлює обрядовий лад на Землі. Вона визначає не тільки 
астрономічний (фізичний), але й звичаєвий, моральний (тобто духовний) 
бік життя загалом»

2
. 

Поняття «Права» має багато мовних референцій. В українській мові 
слова з коренем пра- семантично пов‘язані з ладуванням, регулюванням, 
ладом, порядком, витоковістю, початком, началом тощо. Існує багато 
похідних від витокового Пра- : Права, право, правда, правий, праведний, 
справний, справедливий, правитель, правило, правосуддя, прадід, 
пращур. Крім того, поняття «право», «правда» мають також свої 
референції: закон, звичай, присяга, суд, справедливість, істина, доказ, 
реальність (явність) тощо. Так, наприклад, свого часу термін «закон» мав 
тотожне смислове навантаження до поняття «правда», але слово 
«правда» відрізнялося у сферах ужитку.  

Слова з коренем прав- можна зустріти й у ведичних пам‘ятках, що 
свідчить й про лінгвістичну спорідненість. Г. Лозко констатує, що всі 
санскритські слова з коренем прав- так чи инакше пов'язані з поняттями, 
які змістовно і фонетично мають спільне з українським відповідникам: 

«праваа» (в санскриті — प्रवा) — той, хто витає в небі; «права» (प्रव)– 

дмухання, дух; «правата» (प्रवत) — легкий вітерець (той, що дмухає).  
Поняття Прави відомі усім народам, що складають арійський 

суперетнос: індійський етнос — індійська Рьта, іранський — іранська Аса, 
еллінський — давньогрецька Діка

3
. В Україні також існують залишки 

вчення про Праву. Якщо звернутися до українського фольклору (що 
означає в дослівнім перекладі з германських мов «народне традиційне, 
таємне знання», «народна мудрість»), а зокрема звернутися до казок про 
Правду і Кривду

4
, то їх так само уявляли жінками. Ще з давніх-давен 

слово «правда» означало справедливість і семантично було 
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протиставлено «кривді». Більш того, «протиставлення «правда — 
кривда» було одним з головних у слов`янській язичницькій міфології».

1
 

Однак варто відзначити, що вчення про Правду, хоч і є фольклоризацією 
Прави, однак частковою — популяризованою, адже вчення про Праву в 
повнім обсягу було відоме лише окремому стану — жерцям, які і 
задавали тон буття роду.  

Прагнення до порядку — це закладена вже на рівні 
етногенетичного коду риса трипільської суперетнічної спільноти. Відтак, 
для українського етносу як видового елементу зазначеної спільноти 
характерне те саме прагнення до вселадованости у всьому, що і 
становить український естетичний етноідеал, що концентрується у Праві, 
Правді, яким протистоять Неправда, Кривда. 

Феноменальність вчення про Праву полягає в тому, що воно 
консервує, а за сприятливих умов — самовідтворює етнічні цінності: така 
актуалізація може відбуватися у підсвідомості носіїв власної етнічної 
культури як своєрідне „пригадування‖ окремими представниками 
колективного досвіду своїх предків. 

Витоково визначником української суспільної дійсності, в 
регулятивнім аспекті, є Право, що протиставляється не Праву (безладу). 
Що й не дивно, з огляду на семантичний аспект вищевикладеного 
об‘єктивного аспекту правобачення. Саме Права як універсальний Закон 
руху Всесвіту визначає ритм життя, в тім числі — детермінує уладовні 
моделі, що втілюються в соціальних нормах. Таким чином, Права це й 
будь-які певної семантики етнічні суспільні правила (та похідні від них), 
що спрямовані на ладування суспільних взаємин. Отже, якщо говорити 
про українську витокову етнічну модель споглядання суспільної дійсності 
(елементи якої: не імпортовані насильно; вироблені етнічними засобами 
за духовної ідентичності), то відповідно до неї всі суспільні норми, що 
сповнені духом Прави (спрямовані на врегулювання, ладування за 
певною лінією, що визначається етносемантикою цих норм) є правними. 
Вони протиставляються не правним моделям поведінки. Як бачимо, 
наявна дихотомія, щодо членів якої можна здійснювати чергові поділи. А 
відтак, ті суспільні норми, що були сотворені етнічними засобами для 
врегулювання суспільних взаємин були правними, в тім числі норми, в 
основі яких лежало, наприклад, господарське чи то політичне вчення 
(прагматичні правні парадигми) — похідні від Права. 

Таким чином, концентрована в об‘єктивнім аспекті парадигма є 
стрижнем українського правного світобачення, що лише якісно 
підкреслює особливості українського етносу.  

У об‘єктивно-суб‘єктивнім аспекті українське право — це суспільні 
норми, які були вироблені українським етносом протягом усього періоду 
його існування (неімпортовані насильно; вироблені за його духовної 
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ідентичності етнічними засобами), що ладують суспільні взаємини і 
«містять у собі дуже високі поняття справедливості, добра, щирості, 
доброзичливості, миролюбства, працьовитості, гідності, чесності і 
загалом найвищого поняття рівня людської гуманності»

1
 та ін., формою 

зовнішнього виразу і відбиття яких були правосвідомість, звичаї (у 
значенні їх форм), правні пам`ятки тощо. Йдеться про концепцію 
українського загального права, на формування якої фундаментальний 
вплив мав високий духовний рівень українського народу. Українське 
право, будучи елементом глибокої криниці мудрості, заповіданої нам 
нашими пращурами, дійшло до нас повз тисячоліття мовою обрядів, 
ритуалів, правосвідомості, пам`яток права та ін. Як і було визначено 
вище, ці норми були зумовлені Правою — космічним уладовним законом, 
уявлення про яку збережені в епосі. Відтак, цей аспект іменується 
об‘єктивно-суб‘єктивним.  

Приблизно таке ж саме витокове двоаспектне бачення 
вимальовується у споріднених нам етносах, зокрема у еллінів. Як 
приклад можна навести думку Аристотеля. Аристотель виходить з того, 
що «існує закон приватний і закон загальний»

2
. Загальним є «той закон, 

який визнається всіма людьми, хоча він і неписаний»
3
. «Є щось 

справедливе і несправедливе за природою, загальне для всіх, таке, що 
визнається таким всіма народами, якщо навіть між ними немає ніякого 
зв'язку і ніякої угоди щодо цього»

4
. «Правда і загальний закон 

відповідають природі, а писані закони змінюються часто»
5
. Неписані 

закони заповнюють недоліки приватного писаного закону, оскільки 
правда, належачи, мабуть, до області справедливості, є те, що 
справедливо всупереч писаному закону»

6
. Право — це законне і 

справедливе
7
. Чим і підкреслюється, що світоглядні основи, звичаєво-

обрядова практика руської етноспільноти належала до єдиної 
метафізичної традиції трипільсько-арійської спільноти. 

Таким чином, український народ має свою самодостатню розвинену 
прадавню духовну культуру, що бере свої витоки з часів Трипілля. В 
складних умовах боротьби протилежностей: етнічного (родового, 
природного, локального) з позаетнічним (універсальним, штучним, 
глобальним), орієнтація на етнічні парадигми світобачення слугувала би 
забезпеченню фактичного існування українського народу на етнічній мапі 
світу, його самобутності, неповторності, як у ретроспективі, так і 
майбутті.  
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З метою уникнення наявного в усіх сферах буття аксіологічного, 
онтологічного та антропологічного «плавання» гостро постає питання 
про формування міцного теоретичного підґрунтя. Вирішення актуальних 
проблем сьогодення, в контексті необхідності повернення до українських 
витокових етнічних цінностей, значною мірою залежить від досліджень 
культури українського етносу, що долинула до нас з глибин тисячоліть. 
Вагомим у житті українського народу елементом його етносу є українська 
правова культура, в межах якої етнічними засобами сформувалось 
українське правобачення. На сучаснім етапі розвитку України значно 
зростає потреба у вивченні і розумінні українського права як засобу 
забезпечення справедливості, гарантій прав і свобод людини та 
інтересів українського народу в минулім, теперішнім і майбутнім.  

Нині настав час етноренесансу в еволюції українського етносу — 
час оживлення його історичного етноменталітету, час оцінкового погляду 
народу на самого себе; пононовлення історико-генетичної пам‘яти; 
героїзації минулого; перегляду системи культурного освоєння світу, 
освіти та виховання. Саме це сьогодні й відбувається в Україні серед 
наційонально свідомих особистостей та має стати однією з основних 
функцій Української держави. 

Повернувшись до своїх світоглядних витоків українці гармонійно, 
поважно, самобутньо, осмислено щасливо заживуть на своїй українській 
землі, будуть її правими господарями, пишаючись собою та відчуваючи в 
собі величний дух своїх предків, що долинає голосом тисячоліть. 
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ПРАВО В XXI ВЕКЕ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
LAW IN THE XXI-ST CENTURY: 

 BASIC TENDENCIES OF ITS DEVELOPMENT 
 

Аналізуючи сучасні національні, європейські та світові тенденції в 
праві, автор пропонує візію його подальшого розвитку в XXI столітті. 

 
Analysing the modern national, European and world tendencies in law, 

the author offers the vision of its subsequent development in XXI century. 
 

1. Прогнозирование процессов развития общественно-
политических явлений, к разряду которых принадлежит и право, 
является весьма трудным и не всегда благодарным занятием, в силу 
самых различных объективных и субъективных причин. 

При этом дело заключается не только и даже не столько в 
сложности, отсутствии единого, универсального понятия и 
представления о праве или во внутренней противоречивости права, 
сколько в возможности субъективного, продиктованного личными, 
групповыми или иными интересами, воздействия законодателя на 
право, а также в полной зависимости и обусловленности права довольно 
динамичной, непрерывно изменяющейся окружающей его материальной 
и социально-политической средой. 

Разумеется, право, равно как и любое иное социально-
политическое явление, обладает относительной самостоятельностью и 
имеет свою определѐнную автономию. Но эта относительная 
самостоятельность и автономия имеют довольно ограниченный 
характер, хотя в повседневной жизни, на уровне обыденного сознания 
ему нередко приписывается повышенное значение, а его роль 
абсолютизируется.  

В реальной же действительности, как известно, право само по себе 
не решает и не может решать ни экономических, ни социальных, ни 
политических, ни каких бы то ни было иных им подобных проблем. Его 
основной миссией является «юридическое освящение», закрепление и 
регулирование сложившихся или складывающихся в обществе и 
государстве отношений, установление правового статуса граждан, 
общественных и государственных институтов, законодательное 
закрепление форм собственности, государственного и общественного 
строя, взаимосвязей и взаимодействий между различными 
государствами. 

Закрепляя и регулируя общественные отношения, право, тем 
самым создает определенный, соответствующий тому или иному этапу и 
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уровню развития общества и государства правопорядок, стабилизирует 
сложившиеся в обществе и государстве позитивные, с точки зрения 
стоящих у власти слоев, кланов, классов или групп, отношения, 
формирует предпосылки для их дальнейшего развития и 
совершенствования. 

Подобного рода функции право выполняло на протяжении всей 
истории своего существования, включая современный период его 
развития. Нет оснований для сомнения в том, что оно будет выполнять 
их и в будущем, по крайней мере, на протяжении всего нынешнего 
столетия, а возможно — и тысячелетия. 

Вопрос, однако, заключается в том, каким при этом будет само 
право? Как и насколько радикально изменится оно под влиянием таких, 
например, объективно протекающих и все более набирающих силу в 
различных сферах жизни современного общества и государства 
процессов, как процессы глобализации и регионализации? Что станет, в 
частности, с нынешним международным и внутригосударственным 
(национальным) правом — с их сущностными параметрами, формами, 
содержанием, характером их взаимоотношений — по мере 
глобализации и регионализации мира? 

Пытаясь ответить на эти и им подобные вопросы, занимающие в 
настоящее время умы не только отечественных и зарубежных юристов, 
но и философов, социологов, политологов и экономистов, следует 
заметить прежде всего, что они являются составной частью других, 
более общих вопросов, касающихся состояния в рассматриваемый 
период самого общества и государства и что в силу этого глубокий 
обстоятельный ответ на них может быть дан лишь совместными 
усилиями представителей различных общественных, а — отчасти и 
некоторых естественных наук. 

Что же касается собственно юридического уровня, или среза 
общества и государства, то здесь во избежание «гадания на кофейной 
гуще» в отношении будущего права вполне определенно можно 
говорить лишь о наметившихся на рубеже XX-XXI веков тенденциях его 
закономерного развития и совершенствования. 

При этом речь идет о тенденциях, всѐ более чѐтко проявляющихся 
за последние десятилетия не только на глобальном и региональном 
уровнях, но и на локальном уровне — на уровне отдельных отраслей 
права и даже правовых институтов.

 

2. Среди тенденций глобального и регионального уровней следует 
выделить, прежде всего, тенденцию универсализации и унификации 
права. 

В основе возникновения и развития этой, равно как и других ей 
подобных тенденций, лежит объективный процесс интеграции мировой 
экономики, финансов, средств связи, средств массовой информации и 
других средств и сфер жизни общества, который не мог не отразиться 
как на эволюции, так и на тенденциях его дальнейшего развития. В том 
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числе, на тенденции универсализации права, проявляющейся в 
стремлении к выработке общего, всеобъемлющего подхода к праву, и 
его унификации, выражающейся во «внедрении» в правовые системы 
государств единообразных норм. 

Несмотря на то, что универсализация и унификация права 
прослеживается практически на всех исторических этапах 
эволюционного развития государственно-правовой материи, в условиях 
глобализации она проявляется наиболее ярко и носит скорее не 
эволюционный, а взрывной, революционный характер.  

Наиболее зримо она проявляется на глобальном и региональном 
уровнях в таких сферах правового регулирования, как торговля, бизнес, 
финансовая сфера, СМИ и др. 

Разумеется, степень развития данной тенденции в пределах 
разных регионов в силу целого ряда объективных причин не является и 
не может быть одинаковой. В частности, она не может быть одинаковой 
уже в силу того, что в них имеет место различный уровень интеграции, 
понимаемой как модель сознательного и активного участия группы стран 
в процессах стратификации мира, обусловленных глобализацией. Так, 
если в пределах Европейского Союза интеграция практически во всех 
сферах жизни, данного 

Сообщества достигла весьма высокого уровня, послужившего 
основой для формирования самостоятельной правовой системы, то в 
пределах других регионов, включая Содружество Независимых 
государств (СНГ), она находится на весьма незначительном уровне. 

Соответствующим образом обстоит дело также и с тенденцией 
универсализации и унификации права: наиболее чѐтко она проявляется 
на уровне Европейского Союза, менее зримо — на уровне других 
региональных образований. 

Что же касается глобального уровня, то, исходя из того, что 
интеграция традиционно рассматривается как неотъемлемая и притом 
весьма важная составная часть глобализации, вполне логичным было 
бы заключить, что каков уровень всемирной интеграции, таковым будет 
и уровень глобализации мира, а вместе с тем — степень развития и 
проявления тенденции универсализации и унификации права. 
Естественно, что при этом следует исходить из факта неравномерности 
развития данных явлений в различных частях земного шара, а не из 
некоего «среднего статистического» показателя. 

3. Наряду с тенденцией универсализации и унификации права, в 
условиях глобализации всѐ более отчѐтливо проявляется, как 
свидетельствует анализ принимаемых на межгосударственном и 
надгосударственном уровнях нормативно-правовых документов, 
тенденция более широкого формирования и более активного 
использования принципов права как регуляторов общественных 
отношений. 
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При этом речь не идѐт только о принципах международного права 
— таких, в частности, как принцип суверенного равенства государств, 
принцип их территориальной целостности, невмешательства во 
внутренние дела других государств и иных принципах, закреплѐнных в 
Уставе ООН (1945 г.), в Декларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом Организации Объединѐнных 
Наций (1970 г.), в Заключительном акте совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (1975 г.) и в ряде других международно-
правовых документов. 

Имеются в виду также принципы взаимоотношений, которые 
формируются и устанавливаются помимо государств и наряду с ними 
между различными субъектами, которые в научной литературе принято 
называть «субъектами — участниками глобализации». Это — 
международные «универсальные и региональные организации», 
транснациональные корпорации, финансово-информационные группы, 
международные неправительственные объединения и другие 
национальные и наднациональные институты. 

Между ними, с одной стороны, а также между ними и государством 
— с другой, под влиянием процесса глобализации складываются такие 
отношения, которые в значительной степени опосредуются не 
только и даже не столько с помощью конкретных норм, сколько 
с помощью принципов права. 

Это, в частности, такие принципы, как принцип партнѐрства, 
кооперации в решении общих экономических, финансовых и иных 
проблем, принцип относительной самостоятельности субъектов 
глобализации, принцип сотрудничества и взаимопомощи в решении 
вопросов глобального управления (global governance) и иных тесно 
связанных с ними проблем; и др. 

Несмотря на сугубо формальный характер ряда правовых и 
неправовых принципов, опосредующих разнообразные отношения, 
складывающиеся между различными субъектами — участниками 
глобализации, фактом остается то, что именно общие принципы, а не 
конкретные нормы права занимают всѐ большее место и играют всѐ 
более активную роль в системе регулятивных средств, использующихся 
на глобальном и региональном уровнях. 

Применительно к национальным правовым системам общие 
принципы, а именно о них идѐт прежде всего речь, понимаемые как 
«положения (правила) объективного права», которые «могут 
выражаться, а могут и не выражаться в текстах, но обязательно 
применяются в судебной практике и обладают достаточно общим 
характером»

1
, получили во многих странах своѐ признание. В 

Конституции РФ, например, по этому поводу указывается на то, что 

                                                 
1
 Бержель Жан-Луи. Общая теория права. М., 2000. С. 168. 



 33 

общепризнанные принципы международного права, наряду с нормами 
международного права и международными договорами РФ «являются 
составной частью еѐ правовой системы» (ст. 15, п. 4). 

В системе регулятивных средств национального, регионального и 
глобального уровней принципы права, как показывает практика, могут 
выступать в самых разных формах и проявлениях. В частности, это 
могут быть принципы—нормы и принципы—законоположения, 
общеправовые принципы (принципы равенства, справедливости, 
гуманизма и др.) и межотраслевые, общесоциальные принципы и 
специально-юридические (принцип законности, ответственности только 
за виновные противоправные действия, принцип сочетания прав и 
обязанностей, и др.), законодательно закрепленные принципы и 
принципы, не нашедшие своего прямого законодательного закрепления 
и т.д. 

Однако, независимо от того, в каких формах они проявляются и как 
они классифицируются, в системе регулятивных средств принципы 
права играют всѐ более важную и всѐ более активную роль. 

4. Помимо и наряду с названными тенденциями, на глобальном и 
региональном уровнях в различных формах проявляются и другие в той 
или иной мере связанные с ними тенденции. В частности, обращает на 
себя внимание тенденция усиления роли и значения так называемого 
судейского права, а вместе с ним и его источников в виде прецедента и 
судебной практики. 

В научной литературе верно подмечается, что поскольку по мере 
развития процесса глобализации «право становится всѐ более сложной 
системой» и поскольку «предусмотреть всѐ в законах невозможно», 
постольку с неизбежностью повышается роль судебной практики в 
решении ряда вопросов

1
. 

Это касается не только системы общего, англо-саксонского права, 
где традиционно право, порождаемое судами, а вместе с тем и 
источники этого права в виде прецедента, играют труднопереоценимую 
роль. Данная тенденция проявляется также и в других правовых семьях 
и национальных правовых системах, включая романо-германское 
право

2
, где в большинстве стран, принадлежащих к данной правовой 

семье, судейское право, как свидетельствует практика, существует в 
виде прецедента фактически, но не признаѐтся официально, 
формально-юридически. 

Помимо национальных правовых систем и правовых семей 
повышение роли и значения судейского права имеет место также на 
региональном и глобальном уровнях, в связи с активизацией 
деятельности соответствующих судебных органов. 

                                                 
1
 Лукашук И. И. Глобализация и право.    Государство и право. 2005. № 12. С. 113. 

2
 Подробнее об этом см.авторскую работу «Конвергенция Романо-германского и англо-саксонского права (Киев 

— Симферополь, 2007), изданную под эгидой Национальной академии наук Украины и других учреждений. 
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В связи с этим в западной юридической литературе в течение ряда 
последних лет разрабатывается концепция формирования в 
современном мире единой, «глобальной юриспруденции», целью 
которой является, с одной стороны, «содействие» процессу 
универсализации и унификации права на глобальном и региональном 
уровнях, а с другой — стремление к сохранению «правовых основ 
национальной и локальной культуры», а также поддержание «баланса 
ценностей» между «автономией индивида и эффективным управлением 
юстицией»

1
. 

Исходя из тезиса о том, что «глобальная экономика обусловливает 
появление глобальных споров», поскольку «товары производятся в 
одних странах, а продаются и покупаются совсем в других», западные 
исследователи на этой основе не только формируют концепцию 
«глобальной юриспруденции», но и развивают весьма разумные, хотя и 
трудно реализуемые идеи о создании единого в мире «глобального 
сообщества судов»

2
. 

По мере усиления роли и значения судебного правотворчества и 
судейского права в различных правовых семьях и национальных 
правовых системах с неизбежностью повышается значимость 
формируемых судами прецедентов и других форм судейского права, 
именуемых судебной практикой, судебным усмотрением, правовыми 
позициями Суда 

3
. 

В правовой системе современной России в качестве актов, 
имеющих прецедентный характер фактически рассматриваются 
постановления Конституционного Суда по вопросам толкования 
Конституции РФ и обычных законов, а также постановления Пленума 
Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ, обобщающих 
практику применения нижестоящими судами тех или иных 
законодательных актов. В формально-юридическом, официальном 
плане, однако, прецедент в системе источников российского права, в 
отличие от многих других государств, пока еще не нашел признания. 

Между тем общая тенденция развития государственно-правовой 
системы такова, что подобное признание является, по-видимому, делом 
недалекого будущего. 

Независимо от того, признается ли официально в той или иной 
стране судейское право и его источники или не признаѐтся, 
неоспоримым фактом является то, что в настоящее время в мире, под 
воздействием объективных обстоятельств, всѐ более чѐтко проявляется 
тенденция повсеместного усиления роли и значения как судейского 
права, так и его источников. 

                                                 
1
 Slaughter A. A. Global Community of Courts. // Harvard International Law Journal. 2003. Vol. 44. № 1. P. 202 -203. 

2
 Ibid. P.P. 204-215. 

3
 Подробнее об этом см.авторскую работу Судебное правотворчество и судейское право. М, 2007. 
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5. Среди общих тенденций развития права в современных 
условиях всѐ более четко выделяется тенденция расширения 
юридического сектора, касающегося прав человека и гражданина. 

Анализ законодательства, принятого после Второй мировой войны 
и, особенно, в конце XX века, свидетельствует о том, что данная 
тенденция в значительной мере проявляется как на национальном, так и 
на глобальном и региональном уровнях. 

Об этом свидетельствуют, в частности, довольно многочисленные 
конвенции типа Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 
наказания за него, Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, Конвенция о политических правах женщин, 
Конвенция о сокращении безгражданства и др., а также 
соответствующие декларации, включая Всеобщую декларацию прав 
человека, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод, Декларацию прав ребѐнка и другие им подобные документы, 
принятые на глобальном и региональном уровнях. 

Об усилении рассматриваемой тенденции свидетельствуют также 
специальные законы, касающиеся прав человека и гражданина, 
принятые на уровне национальных государств и правовых систем, а 
кроме того, целые главы и разделы конституционных актов, в которых 
декларируются самые разнообразные права и свободы. 

Разумеется, дело заключается не в количестве или многообразии 
принятых за последние десятилетия на разных уровнях человеческого 
сообщества юридически значимых актов, касающихся прав человека и 
гражданина, а в их практической значимости, в их реальности. 

Однако, тем не менее, как показывает общественный опыт, 
несмотря на сугубо формальный характер подавляющего большинства 
принимаемых на разных уровнях правоустанавливающих и 
правозащитных актов, они играют довольно важную роль в жизни 
общества и его отдельных членов, свидетельствуя вместе с тем о 
развитии тенденции расширения и усиления законодательства, 
касающегося прав и свобод человека и гражданина. 

6. Помимо названных общих тенденций развития права, 
проявляющихся в современных условиях, следует указать и на другие 
подобного рода тенденции. 

В их числе выделяется, например, сохраняющая своѐ 
многовековое развитие тенденция «к наличию де факто (а на 
некоторых этапах исторического развития и де юре) 
определѐнной иерархии прав личностей в зависимости от их 
положения в обществе

1
. 

Имеется в виду не только материально-финансовое, но и 
неразрывно связанное с ним социальное положение, юридический 
статус личности, место и роль еѐ в бюрократической иерархии, и др. 

                                                 
1
 Ударцев С Ф. О некоторых тенденциях глобальной эволюции государства и права. Караганда, 2004. С. 10. 
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Наряду с данной тенденцией выделяется также тенденция всѐ 
более заметного вторжения публичного права в сферу частного 
права, тенденция постепенного стирания граней между 
публичным и частным правом. 

В научной литературе верно подмечается по этому поводу, что в 
условиях глобализации «всѐ более расширяется сочетание частно-
правовых и публично-правовых методов регулирования» в различных 
отраслях права. Применительно к системе права России и других стран 
эту тенденцию обозначают «как размывание границ между частным 
и публичным правом», а по отношению к системе законодательства — 
«как нарастание комплексного нормативного регулирования 
общественных отношений»

1
. 

В последние десятилетия всѐ более чѐтко, по сравнению с более 
ранними периодами, прослеживаются, кроме отмеченных, также такие 
общие тенденции развития права, как тенденция политизации права, 
проявляющаяся, в частности, в том, что право всѐ чаще используется на 
глобальном, региональном и национальном уровнях для решения 
«чисто» политических и политически значимых проблем, что право 
вообще, а публичное право, в особенности, всѐ больше носит 
политизированный характер.  

Вместе с тенденцией политизации права в настоящее время всѐ 
более чѐтко проступает тенденция углубления взаимосвязи и 
взаимодействия международного права с региональным и 
национальным правом, всѐ более широкого проникновения 
международного права (через признание государствами 
международно-правовых стандартов, общепризнанных принципов и т. 
п.) в систему регионального и национального права; тенденция 
формирования, наряду с экономической, политической и другими 
глобальными системами, «правовой системы планетарного 
масштаба»; тенденция социализации права, суть которой 
заключается в интенсивном развитии за последние десятилетия на 
разных уровнях человеческого сообщества социального 
законодательства; и др.  

Общие тенденции развития права на глобальном, региональном 
и, отчасти, на национальном уровнях в определѐнной мере 
сочетаются и дополняются тенденциями, имеющими место на 
локальном уровне — на уровне отдельных отраслей и даже институтов 
права, функционирующих в рамках правовых систем разных стран.  

В качестве примера можно сослаться на проявляющуюся в 
последние декады тенденцию выработки и внедрения единых 
стандартов в области трудовых, торговых и иных сфер жизни 

                                                 
1
 Теоретические и практические аспекты развития правовой системы РФ в условиях глобализации. // 

Государство и право. 2005. № 12. С. II. 
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общества разных стран и, соответственно, в области трудового, 
коммерческого и других областей права. 

Акты, содержащие такого рода требования и стандарты, 
вырабатываются, как известно, различными надгосударственными и 
межгосударственными организациями типа Международной организации 
труда (МОТ), рекомендации которой используются не только в 
национальном законодательстве, но и при разработке «кодексов 
поведения», а также других локальных (корпоративных) актов, 
исходящих от транснациональных корпораций и иных институтов, 
функционирующих в разных правовых культурах. 

Подобного рода акты разрабатываются также Всемирной торговой 
организацией (ВТО) и другими негосударственными и 
надгосударственными институтами, имеющими своей целью внедрение 
общих требований и стандартов поведения в сферу торговых и иных 
частноправовых отношений. 

«Локальные» тенденции, порождѐнные процессами глобализации и 
регионализации, выявляются не только в сфере частно-правовых 
отношений, и, соответственно, в рамках отраслей и институтов, 
формирующих частное право, но и в пределах отраслей, относящихся к 
публичному праву. 

Одним из примеров подобных тенденций в сфере публичного 
права может служить «номинируемая» западными авторами в области 
конституционного права тенденция постепенной трансформации 
национального конституционализма и самой национальной 
конституции в «интернациональный», глобальный по своему 
характеру и масштабу, конституционализм. 

Конституция, как акт, обладающий высшей юридической силой, в 
соответствии с данной тенденцией, согласно этой версии, со временем 
перешагнет национальные границы и превратится на глобальном и 
региональном уровнях в «конституционный конгломерат 
(verfassungskonglomerat), «обусловливающий» не национальные 
государства и общества, а наднациональные институты и 
соответствующие человеческие сообщества 

1
. 

Что же касается национальных конституций в их нынешнем виде, 
то они, по мнению авторов-сторонников концепции и вместе с тем 
тенденции трансформации национального конституционализма 
в наднациональный, глобальный конституционализм, по мере 
«утраты национальными государствами, присущего им абсолютного 
суверенитета и иммунитета» как следствие процессов глобализации и 
регионализации, постепенно исчерпывают свой традиционный 
юридический ресурс как акта, обладающего высшей силой и 
превратятся в обычный нормативно-правовой акт. Наиболее зримо 

                                                 
1
 См.: Weiler J. and Wind M. (eds.). European Constitutionalism Beyond the State. Cambridge. 2003 P. 3-26. 
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данная тенденция в настоящее время проявляется в рамках 
Европейского Союза. 

Несмотря на то, что применительно к другим регионам мира 
данная тенденция в настоящее время носит скорее виртуальный, 
нежели реальный характер, она тем не менее вместе с другими 
тенденциями формирует общее представление об основных 
направлениях развития права в XXI веке как на национальном, так и на 
региональном и глобальном уровнях. 
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ПРАВОРОЗУМІННЯ ЯК ВИМІР ДІАЛЕКТИКИ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 

THE LAW COMPREHENSION  AS VALUABLE MEASUREMENT OF 

DIALECTICS OF A CIVIL SOCIETY AND THE STATE 

 Плюралістичний характер розуміння феномену громадянського 
суспільства є гносеологічною та онтологічною засадою ціннісного 
виміру парадигмою праворозуміння природи його діалектичного зв’язку 
з державою. Саме неоднозначний та парадоксальний характер цієї 
діалектики робить проблему праворозуміння принципово важливою та 
актуальною. А тому будучи заручниками цієї вічної в своєму трагізмі 
діалектики ми стоїмо перед необхідністю фундаментального 
прояснення нашої можливості знайти саме правовий шлях спасіння. Чи 
зможемо ми завдяки ідеально-нормативному розумінню природи права 
пройти між Сциллою та Харібдою громадянського суспільства та 
держави?  

 Pluralistic character of understanding of the nature of a civil society is 

gnoseological, ontologic basis of valuable measurement by a paradigm оf the 

law comprehension  the nature of its dialectic communication with the state. 

Ambiguous paradoxical character of this dialectics does a problem оf the law 

comprehension  essentially important and significant. That is why being 

hostages of this eternal dialectics in the tragic element we face to necessity of 

fundamental clearing of our possibility to find a way of legal rescue. Whether 

we can thanks to ideally - to standard understanding of the nature of the right 

to pass between Σκύλλα and Χάρσβδις of a civil society and the state? 

Складність і суперечливість соціально-політичного розвитку нашої 
країни, формування історично нового для неї типу державності, у 
контексті глибоких і неоднозначних змін у культурній, ідеологічній, 
політико-правовій та економічній сферах буття цивілізації у цілому, 
ставлять перед українським суспільством глобальні гуманітарні 
проблеми. Однієї з них і є проблема розуміння діалектики 
громадянського суспільства і держави, що розкривається як в аспекті 
розв‘язання соціальних протиріч, так і пошуків оптимального розвитку 
соціуму. При цьому виявляється, що саме сутнісний, пізнавальний, 
ціннісний і деонтологічний зміст цієї проблеми, можливі напрямки 
вирішення дозволяють визначити її своєрідний ―вічний‖ характер, 
константну вкоріненість у різноманітних історичних і наукових традиціях. 
І якщо, справді, дуалізм суспільства і держави є основною константою 
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європейської історії (згадаємо Петера Козловскі ), то саме в цій її 
традиційності й полягає загадка її актуальності, що у свою чергу вимагає 
розгляду проблеми як в ретроспективному контексті (з метою побачити 
нинішнє у вимірі минулого), так і перспективному. Саме минуле може 
розглядатися в якості феномену, що саме колись було актуалізованим 
нинішнім і діалектична цілісність якого підтверджувалася певним обсягом 
"знятого" і обміркованого попереднього. Однак і сама тріада: минуле-
нинішнє-майбутнє не повинна мислитися лише в якості чисто зовнішньої 
сукупності тимчасових процесів і зміни різних періодів, що веде лише до 
спроб зрозуміти і констатувати останню мету історичного розвитку. В цій 
ситуації необхідно таке узагальнююче і синтезоване розуміння, в силу 
якого все конкретне різноманіття ‖історії стане виразом надчасової 
єдності духовного життя людства‖, що припускає осягнення різних епох в 
його житті в якості вираження його як єдиної духовної істоти (згадаємо 
Семена Франка). 

Філософсько-правове значення проблеми праворозуміння в 
контексті діалектики громадянського суспільства і держави пов‘язане з 
виявленням, а можливо й відновленням тих фундаментальних цінностей 
(а «ідея» громадянського суспільства як певної правової реальності, 
при всьому плюралізмі тлумачень, і є такою цінністю), що закладають 
сьогодні аксіологічні засади нової політико-правової культури. Це у свою 
чергу і припускає переосмислення природи самого суспільства. 
Потенційна схильність соціуму до різноманітних змін (як прогресивних, 
так і регресивних) потребує осягнення їхніх причин і спрямування, що 
дозволяє провести грань між субстанційними якостями нового і старого 
як у бутті української етноісторичної спільності (що знайшла у новітній 
час незалежну державність в якості буттєвої соціально - правової 
форми), так і людства в цілому. При цьому відкритим залишається 
питання про зміст і спрямування правової еволюції української 
державності у контексті глибинних процесів як в самому українському 
соціумі, так і в суміжних йому геополітичних просторах, з усвідомленням 
принципу множинності у взаємодії культурно-історичних типів, 
різноманітності правовідносин і засобів правового життя. Саме цією 
обставиною визначається онтологічний, аксіологічний і інституційний 
статус громадянського суспільства в Україні, соціогенез якого, як власне і 
формування правових уявлень про який (згадаємо вітчизняну думку 
Костянтина Неволіна, Михайла Драгоманова, Сергія Подолинського, 
Остапа Терлецького, В‘ячеслава Липинського, Богдана Кістяківського) 
неможливо усвідомити поза цілим рядом соціальних процесів. До цих 
процесів можна віднести пошук природного шляху правового розвитку 
громадянського суспільства на ґрунті внутрішніх передумов і врахування 
сучасних здобутків цивілізацій, що є важливою передумовою 
неантагоністичного розвитку української державності. Вироблення 
громадянським суспільством програм дій держави в нових історичних 
умовах, можливість передбачення природи зворотного впливу держави 
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на громадянське суспільство, в свою чергу дозволяє визначити межи 
легітимності самої держави. Це також пов‘язане з розв‘язанням 
проблеми соціального значення праворозуміння (а саме у контексті 
модифікованого природноправового тлумачення самої суті та форм 
нормативного регулювання). Згадаємо й про те, що сутність самої 
доктрини правової держави в її сучасному розумінні визначається 
завдяки такій її складовій як громадянське суспільство.  

Україна сьогодні не може не ідентифікувати себе із 
загальноєвропейським культурним простором, в межах якого 
припускається найбільш ефективне вирішення реальних державних та 
соціальних проблем. Саме тому актуальним для нас залишається теза 
Ернста Трьольча про необхідність культурного синтезу європеїзму, 
здійснюваного як на основі загальної європейської історії, так і 
«наскільки це взагалі можливо» в рамках людства в цілому. Це 
стосується й природи взаємодії громадянського суспільства й держави в 
Україні. Розуміння цієї діалектики покликане забезпечити національний і 
загальнолюдський зміст українського соціуму у субстанційному сенсі (у 
тому числі — єдність політико-правових і соціофілософських 
компонентів). Таким чином цивілізаційний поступовий рух українського 
суспільства повинен бути сьогодні розглянутий у якості саме 
вітчизняного внеску у вищезазначений європейський «синтез». Це стає 
необхідним також у силу існуючого впливу на сучасну політико-правову 
культуру чинників нової гуманітарної проблематики, яка пов‘язана із 
констатацією глобальних змін філософсько-історичних парадигм. При 
цьому притягальна влада нових проблем не може не припускати 
достатньо «тісний зв‘язок із великими майстрами» страх перед 
змаганням з якими не повинен відстрашити від замисленого (згадаємо 
знову Ернста Трьольча). 

Саме тому вище зазначена філософсько-правова ідентифікація 
неможлива без пошуку критеріїв розуміння діалектики універсальних 
форм буття соціуму, що пов‘язана з усвідомленням конкретної 
історичності й суб‘єктивної природи пізнання цих форм. Ось чому 
особливе значення має наша орієнтація у просторово-тимчасовому 
континуумі актів пізнання і оцінки (здійснених і здійснюваних) природи 
взаємодії громадянського суспільства й держави великих мислителів та 
їхніх інтерпретаторів. Але наступній крок в осягненні цієї діалектики 
пов'язаний саме з пізнанням роли праворозуміння, оскільки саме 
розуміння цього феномену наближає нас так би мовити до ідеального 
бачення можливої гармонії, пропорційності у відносинах цих двох 
складових соціальної реальності. 

Спробуємо сконструювати і певним чином продемонструвати 
модель цього ідеального бачення в аспекті становлення його головних 
складових, внутрішнього змісту та форм. Чи зможе інтелігібельна 
природа права бути гарантом нашого розуміння можливості побудови 
ідеальної моделі діалектики громадянського суспільства та держави.  
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З початку нам треба визнати, що еволюція різноманітних форм 
соціального буття призвела до того, що феномен громадянського 
суспільства (згадаємо Вільгельма фон Гумбольдта) в уявленні багатьох 
мислителів є своєрідною діалектичною альтернативою державі, навіть 
якщо вона розглядається в своїй самій позитивній формі — правовий 
(згадаємо Роберта фон Моля).  

Ось чому важливою стала для нас проблема філософсько-правової 
ідентифікації природи і призначення різноманітних моделей державності 
(згадаємо Аристотеля) в бутті громадянського суспільства з його 
соціально-економічною структурованістю (згадаємо Карла Маркса ), 
культурними детермінантами (згадаємо культурний консерватизм 
Самюеля Кольріджа і Томаса Карлейля), раціональними і 
ірраціональними (згадаємо Зігмунда Фрейда та Карла Юнга) мотивами в 
поведінці соціальних суб'єктів. Є дуже важливою й характеристика 
ментального плану в контексті етносоціальних цінностей і пріоритетів як 
певних чинників в системі матеріальних і духовних залежностей і 
можливостей (згадаємо Льва Гумільова та Дмитра Донцова). 

Все це є необхідними складовими реальної взаємодії 
громадянського суспільства і держави, як автономних і відносно 
незалежних феноменів соціального буття. Але пошук критеріїв 
оптимального їхнього співіснування в нормативному континуумі самого 
соціуму, як цілого призводить до необхідності обґрунтувати ідею 
людства в якості особливого соціотипу з його центровими та 
відцентровими тенденціями в підсумковому синергетичному (згадаємо 
Германа Хакена) бутті нашої цивілізації, як вищої форми соціальної 
організації. 

Але історичний аспект цього буття в контексті самих різноманітних 
етнокультур вносить в «дихотомічне» буття громадянського суспільства 
та держави особливий зміст і специфіку, що певним чином впливає на 
метаісторичний розвиток людського соціуму (згадаємо Арнольда Тойнбі). 

Але в чому сутність правового оформлення різноманітних моделей 
співбуття громадянського суспільства і держави? Чи є можливим уявити 
громадянське суспільство і державу як своєрідну систему координат - 
вісь ординат і вісь абсцис?. Яким чином в цій системі простежується 
пульс буття права, а також траєкторія і спрямування його руху? Чи 
можливо уявити право як особливий простір, в межах якого у своєї 
реальності а взаємодія громадянського суспільства і держави буде саме 
розумною? 

Чи можна розглядати саму ідею праворозуміння як метафізичну 
відповідь на проблему діалектики громадянського суспільства та 
держави, проблему яку можна пов‘язати з вічним викликом історичної 
долі людства? Якими на сьогодні є виклики сучасному праворозумінню? 
Чи можна уявити як взаємодію (а не інтегративну єдність), з одного боку 
історично сформованого позитивного праворозуміння (згадаємо Ганса 
Кельзена) — як чистого, формалізованого алгоритму юридичної 
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поведінки, що встановлюється суб‘єктом, що намагається грати роль 
нормобудівника та нормозастосувача? Як сприйнять «глядачі» 
зазначений алгоритм, самий процес формулювання нормозастосувачем 
ідеалів і цінностей з їх реальною, «судовою» розшифровкою у фіналі 
цього «нормативного спектаклю» (згадаємо Роско Паунда). Хоча 
безумовно треба враховувати й те, що завжди буде існувати конкуренція 
щодо створення нормативних алгоритмів вже самої інтерпретації цього 
не дуже «чистого» фіналу. Саме такими інтерпретаційними деміургами 
можна вважати методологію біхевіорізма (згадаємо Джона Уотсона та 
Гарольда Лассвелла), методологію «права живого» — «живої води?» 
(згадаємо Євгена Ерліха), і безумовно у всій своїй методологічній 
парадоксальності — створення підсумкового вектору, що результує 
цілісність зовнішнього відчуженого «свавільного» буття соціуму в його 
наднормативному трансцендентному значенні (згадаємо Імануіла Канта). 

В підсумку і громадянське суспільство і держава, стають лише 
моментами цього буття як «ходи самого бога» (згадаємо Георга Гегеля), 
втрачають свій абсолютний статус в стихії норм, що знаходяться в стані 
боротьби, що іноді призводить до їх взаємної анігіляції. Ось чому 
призначенням праворозуміння є вічна спроба оцінювання діалектичної 
потенції цієї нормативної ворожнечі. Праворозуміння приречено на 
ідентифікацію своєї власної нормативної "монадології" (згадаємо 
Готфріда Лейбніца), як самодостатньої сутності, яка здійснює себе не в 
контексті гегелівської розумної необхідності, а непередбачене, 
спонтанно, що нагадує гру, що ведеться за правилами хаосу. 

Ось чому не можна заздалегідь визначити справжній правовий 
статус індивіда у просторі взаємодії громадянського суспільства і 
держави, або знайти крапку їхньої рівноваги по відношенню один до 
одного, або визначити критерії їхньої дихотомічної симпатії. І лише 
завдяки апріорній метафізичній реконструкції (знову згадаємо Імануіла 
Канта) ми могли б уявити цей статус в вигляді «розп‘яття» індивіда 
(згадаємо Ісуса Христа) на хресті громадянського суспільства 
/горизонталь/ і держави /вертикаль/. Положення індивіда на цьому хресті 
і є зафіксованою розстановкою «соціальних монад» в просторі взаємодії 
громадянського суспільства і держави. Ця ідеальна фіксованість є в 
деякому сенсі можливістю вічної трагедії індивіда (згадаємо Сократа), 
який намагається знайти врятування в правотворчій рефлексії 
"нормотлумача", що повинен орієнтуватися на початкову розумність 
природи взаємозв'язку між нормою і реальною життєвою ситуацією. Ця 
спроба врятування однак можлива лише на ґрунті абсолютної 
розірваності і ущербності (згадаємо святого Августина) як результату 
первісної взаємної байдужості нормативної ієрогліфічності юридичного 
акту до первинної у своїй хаотичній чистоті реальної «прикордонної» 
ситуації (згадаємо Карла Ясперса). 

При цьому благання суб‘єкта, що знаходиться в цієї ситуації, про 
необхідність її нормативного прояснення і, як наслідок, «таврування» її 
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іерогліфом-нормою можна розглядати як певну можливість прояву 
чуттєвотворчої рефлексії «нормотлумача» (згадаємо Мішеля Фуко). Ця 
можливість чуттєво – емпіричного акту нормотлумача є онтологічною 
засадою правовідношення, що виступає праксеологічним фундаментом 
правової діалектики громадянського суспільства та держави. Треба лише 
додати, що в змісті поняття «правовідношення» є певні смисли, що 
прагнуть назустріч один до одного: «формально-ідеальне» і «живе 
суперечливе». Діалектика громадянського суспільства та держави поту 
своїй потенції створює цілий космос правових образів-символів, що 
висвітлюють (призначення «системи права»?) трансцендентний хаос в 
масці поведінкових стереотипів. Бо доки немає стереотипу, як застиглого 
фрагменту живого людського буття, немає потреби у хаосу і у "дзеркалі" 
норми (бо інакше нічого в дзеркалі побачити буде не можна). Але 
«стереотипізація» ситуаційного хаосу є процес розгортання буття поганої 
нескінченності в своїй власній стихії. Побачивши хоча раз своє власне 
обличчя в дзеркалі ідеально-чистої норми, хаос прагне якомога скоріше 
позбавитися від шоку свого власного узнавання себе як маски. Але це 
прагнення і є можливим кроком в полі означеної нескінченності, що 
зриває маску. При цьому зірвана маска поведінкового стереотипу раптом 
стає внутрішнім дзеркалом самого хаосу і починає набувати чистоти 
першенародженої норми, в якій згодом бажають ідентифікувати свою 
невиявлену природу інші латентні особи. Тобто вплив норми права на 
поведінку індивіда (у випадку якщо він вперше усвідомить або пізнає в 
контексті свого невиявленого буття породжуючу міць норми) має 
катастрофічний для індивіда характер. Його рефлексія постійно нагадує 
йому про це, обертаючись в те, що і було її зовнішнім джерелом. Вплив 
норми в «ситуації правовідношення» робить нашу рефлексію 
нормативною. Процес пізнання норми суб‘єктом у підсумку призводить 
до створення нормативного алгоритму як джерела нашої ідеально-
зовнішньої реакції в ситуаційно-поведінковому хаосі, що і є результатом 
нашої адаптації до чистоти норми вже всередині нашої власної 
рефлексії.  

Право, таким чином, є : 
1. Своєрідним дзеркалом-нормою, з властивостей якого ми черпаємо 
інформацію про відповідність наших уявлень і дій / як в цілісності так й в 
розірваності суперечливого співбуття громадянського суспільства та 
держави / тому, що є в самому феномені дзеркала-норми як ідеального 
явища. 
2. Нашим знанням про властивості дзеркала-норми розкрити перед нами 
зовнішній образ нашого буття на перехресті фокусів громадянського 
суспільства та держави.  
3. Нашим реальним баченням самого дзеркала — норми, що 
підтверджує негативно спроможність норми бути нормою — дзеркала 
бути дзеркалом (громадянське суспільство є дзеркалом держави і 
навпаки). 
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4. Тим, що змушує нас якомога менш до дзеркала-норми звертатися. Це 
відбувається тоді, коли ми самі виявляємо в своєї власної рефлексії 
праворозумовий і правозастовчий нормативний канон, тобто стаємо 
дзеркалом - нормою для іншого, стороннього для нас спостерігача 
(незалежність, самостійність буття суб‘єктів у континуумі громадянського 
суспільства щодо держави із збереженням цього автономного статусу у 
сфері самої держави).  
5. Коли через «право» на нас дивляться інші суб‘єкти ми починаємо 
нести на собі найтяжчий духовний вантаж необхідності розуміння 
природи того нормативного «маскараду» на святі поведінкового хаосу, 
яке є загальним для громадянського суспільства і держави. При цьому 
ми вже назавжди втрачаємо те, що могло б бути названо 
свободою….(згадаємо Олександра Костенка). 
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ДИСКУСІЯ ПРО ДВОЕЛЕМЕНТНІ АБО ТРИЧЛЕННІ НОРМИ ПРАВА 

 
A DISCUSSION ABOUT TWO- OR THREE-ELEMENT NORMS OF LAW 

 
Внаслідок тривалих дискусій склалися різноманітні погляди 

стосовно логічної структури норми права. Наявність гіпотези, 
диспозиції, санкції в структурі норми права відповідає глибинній, 
онтологічній структурі природних взаємодій — ―причина — дія — 
наслідок‖.  

 
As a result of lasting discussions various views about the logical structure 

of legal norms have evolved. The presence of hypothesis, disposition and 
sanction in the structure of legal norm corresponds to the fundamental, 
ontological structure of natural interactions — ―cause-action-consequence‖. 

 
Природа задає не тільки норму, а й її структуру, й елементи. 

Дискусію про двочленну або тричленну структуру норми розв‘язує 
онтологія. Норма задає правило поведінки, певний спосіб діяльності, але 
тому й сама норма не може не визначатися загальною структурою 
діяльності, яку вона ставить за мету спрямувати до певного результату. 
Діяльність же, котра завжди відбувається і розгортається серед буття, 
буттям і визначається. А йому властива фундаментальна онтологічна 
структура — ―причина — дія — наслідок‖ — яка й зумовлює структуру 
діяльності

1
. Неможливо уявити собі яку-небудь форму активності, дію, 

яка б не мала певних наслідків і не була викликана певними причинами. 
Дія — це завжди реакція на причини, викликані певними умовами, яка з 
онтологічною необхідністю має відповідні позитивні чи негативні 
наслідки. Так звані ―безпричинні дії‖ чудово пояснюються цілою низкою 
конкретних причин у психоаналітичній теорії, не кажучи вже про явища 
фізичного світу й соціуму. Онтологія задає тричленну структуру 
активності, руху, дії, розвитку, котру неможливо ігнорувати в праві

2
, що в 

своїй регулятивності ставить за мету спрямувати певні форми 
активності. Двоелементні структури є лише формами абстракції, 
зручними у користуванні. Стверджувати ж, що існують норми, в яких 
принципово відсутні гіпотези або санкції, це все одно, що стверджувати 
наявність дії без наслідків, або дії в порожньому просторі без наявних 
умов дії, що порушує елементарний перший закон Ньютона, згідно з 
яким тіло залишається в абсолютному спокої, якщо на нього не діють 
ніякі сили. Про гносеологічне та логічне обґрунтування тричленної 

                                                 
1
 Каган М.С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа). — М.: ИПЛ, 1974. — с. 50-97. 

2
 Кузнецов Э.В. Причинность в философии и праве // Философские проблемы государства и права. — Л.: Изд-во 

Ленингр. ун-та.,1970. — c. 44-50. 
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структури норми права мова буде йти далі, тепер же підкреслимо чисто 
онтологічний аспект проблеми. Наявність гіпотези, диспозиції, санкції в 
структурі норми права відповідає глибинній, онтологічній структурі 
природних взаємодій — ―причина — дія — наслідок‖.  

У стародавній Греції Космос розумівся як боротьба Хаосу й 
Гармонії, а право — як засіб трансформації космічної гармонії в гармонію 
соціальних відносин

1
. Якщо прийняти цю чудову ідею, яка не суперечить 

ідеї природного права, то приходимо до висновку, що гармонізація 
соціальних відносин за допомогою права можлива й відбувається 
завдяки пізнанню законів буття і пізнанню самого права, яке з цього 
буття випливає, ним зумовлюється й визначається. Право в кінцевому 
підсумку власне і є специфічною формою буття, тому не може 
суперечити буттю як такому. Право, що суперечить буттю, перестає бути 
правом, адже воно зраджує своїй онтології, своїй природі. Онтологія ж 
права і норми права розкриваються через їх гносеологію. 

Нормативність пізнання набуває свого концентрованого правового 
виразу в нормі права. Норма права і є найбільш інтенсивним і цілісним 
проявом гносеологічної природи права, предметом найбільшої 
пізнавальної напруженості суб‘єктів правовідносин і суспільної 
саморегуляції в цілому. Норма права — це не статична структура, а 
спосіб пізнання реальності. Вона є відповіддю й запитанням про 
реальність водночас. Пізнавальні процеси, які відбуваються в 
суспільстві, поступово трансформуються в процеси правового пізнання.

 

Динаміка норми права — це не що інше, як динаміка пізнавальних 
процесів. Без гносеологічної інтенсивності окремого суб‘єкта і всього 
суспільства норма права залишається мертвою, нереалізованою, такою, 
що не виконала своїх соціальних функцій і не розкрила свого 
пізнавального потенціалу. Щоб норма права реалізувалася, вона має 
розкрити перед суб‘єктом усі свої пізнавальні можливості, а це 
досягається тільки завдяки активності самого суб‘єкта. Пізнання є 
джерелом, рушійною силою, структурою і наслідком дії норми. Без 
пізнавальної інтенсивності немає й норми права. Це випливає з того, що 
вона сама не тільки є породженням пізнання, але й у своїй структурі, у 
будові та взаємодії елементів уже закладає умови, форми і необхідність 
пізнавальних процесів.  

Отже, основним елементом, первинною субстанцією, з якої 
починається формування системи права, є правова норма. Саме в цій 
первинній клітині правової матерії акумулюється регулятивний досвід 
суспільства як специфічний вираз складних пізнавальних процесів, 
пов‘язаних з пошуком і осмисленням найбільш ефективних способів 
організації соціальних взаємодій

2
. Але норма права є не тільки 
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гносеологічним результатом практичного соціального досвіду. Своєю 
логічною структурою, складом і динамікою елементів вона об‘єктивно 
передбачає необхідність пізнавальної активності суб‘єктів 
правовідносин

1
. 

Найбільш явно логічна природа права проявляється в структурі і 
динаміці елементів норми права. Навіть якщо абстрагуватися від логічної 
взаємодії між нормами (оскільки вона є предметом самостійної науки — 
логіки норм

2
), то вже на рівні первинної клітини права — окремої норми 

права — ми спостерігаємо складну динаміку елементів її логічної 
структури.  

Внаслідок тривалих дискусій склалися різноманітні погляди стосовно 
логічної структури норми права, нюанси аргументації яких в окремій статті 
важко відтворити. Простіше здійснити їх класифікацію за формальним 
критерієм, а саме: за кількістю елементів, якими наділяється сама норма 
— одним, двома або трьома елементами. 

Дослідники даної проблеми, які стверджують наявність у структурі 
норми тільки одного-єдиного елемента — диспозиції, по суті зводять до 
неї саму норму, підкреслюючи, що саме в диспозиції формулюється 
правило поведінки, а норма і є правилом поведінки, встановленим або 
санкціонованим державою

3
. Гіпотеза і диспозиція розглядаються лише як 

атрибути норми, хоча, як зазначає з цього приводу Ю.В. Кудрявцев, 
―логічніше було б сказати, що відомі найменування — гіпотеза, 
диспозиція, санкція — суть назви різних норм‖, а саме ―законодавство є 
сукупністю норм, гіпотез і санкцій‖

4
. Але тоді виходить, що, наприклад, 

гіпотеза — це самостійна норма, яка формулює правило поведінки, а 
таке припущення суперечить визначенню самої гіпотези як тільки умови, 
з настанням якої повинна бути реалізована певна поведінка. Насправді 
ж, на думку Ю.В. Кудрявцева, гіпотеза досить жорстко пов‘язана з 
диспозицією навіть з чисто логічної точки зору, згідно з якою імплікація 
(―якщо — то‖), як аналог структури норми, складається з двох елементів, 

―pq‖, де диспозиція постає наслідком гіпотези. Наведені аргументи 
істотно послаблюють позиції прибічників одноелементної структури 
норми, але, як буде показано далі, повністю не руйнують їх.  

У працях С.С. Алєксєєва, Ю.В. Кудрявцева, А.П. Томашевського, 
А.Ф. Черданцева

5
 обгрунтовується концепція двоелементної структури 

норми права. Основними аргументами тут є: по-перше, твердження про 
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―факультативність‖ санкції в загальному складі норми; по-друге, санкція 
розглядається як самостійна норма (охоронна) і постає правилом 
поведінки для органа держави, який застосовує примусові заходи щодо 
порушника у випадку порушення ним відповідної основної норми. Сама ж 
норма права завжди складається з двох елементів — умови і правила 
поведінки. 

Як бачимо, концепція двоелементної структури норми права — це 
не що інше, як кількісне звуження аргументації (тому й непослідовне) 
попередньої одноелементної концепції норми права. Там ―незаконними‖, 
―атрибутивними‖ елементами вважалися гіпотеза і санкція, тоді як у даній 
концепції ―факультативним‖ елементом визначається тільки санкція. 
Гіпотеза (очевидно, внаслідок переконливості структури логічної 

імплікації ―pq‖, ―якщо — то‖) тут визнається ―законним‖ елементом 
норми. І в першій, і в другій концепції сутністю норми визнається 
встановлене державою правило поведінки, але з тією різницею, що в 
одній структура норми зводиться до її так зрозумілої чистої сутності, 
вираженої в диспозиції, а в другій — враховуються ще й умови правової 
поведінки суб‘єкта. Як у теорії пізнання використовується вже давно 
розкритиковане поняття ―чистого гносеологічного суб‘єкта‖, так само в 
даній концепції доводиться неявно спиратися на поняття ―чистого 
диспозитивного суб‘єкта‖, ізольованого від умов і наслідків своєї 
активності. Одноелементна норма — це не що інше, як чиста активність 
суб‘єкта, діяльність загалом. Своєрідний протест (хоча й непослідовний) 
проти такої абстракції чистої поведінки, яку важко уявити собі в 
реальності, виражає концепція двоелементної структури норми, де вже 
враховуються умови або причини поведінки суб‘єкта. Однак протест цей 
непослідовний, принаймні, тому, що, відмовившись від ідеї ―чистого 
диспозитивного суб‘єкта‖ і врахувавши умови його діяльності, активності, 
прибічники цієї концепції відмовляються враховувати об‘єктивно 
обов‘язкові наслідки діяльності суб‘єкта.  

Якщо гіпотеза є минулою умовою, обставиною поведінки суб‘єкта, то 
санкція є такою ж майбутньою обставиною його поведінки. У 
темпоральному плані поведінка суб‘єкта є моментом ―тепер‖, що 
викликаний минулим і неминуче зумовлює майбутні наслідки. Кожне 
―тепер‖ є породженням минулого, містить його в собі й водночас є 
зародком майбутнього, відносно визначеного тією мірою, якою ми 
впливаємо на ―тепер‖. Так, у структурі норми права ми спостерігаємо 
мікросхему структури часу загалом: минулому, теперішньому, 
майбутньому в нормі відповідають гіпотеза, диспозиція, санкція. Вказані 
характеристики слугують істотним онтологічним аргументом на користь 
триелементної структури норми. Коли ми відкидаємо гіпотезу, це означає, 
що ми відмовляємося від власної зумовленості минулим, а коли ми 
ігноруємо санкцію, це означає, шо ми відмовляємося від власного 
інтересу, від цілей, яких намагаємося досягти в майбутньому. Р. Ієрінг 
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взагалі зводив сутність права до захищеного інтересу, до цілеспрямованої 
діяльності

1
. 

Санкція (позитивна або негативна) — це завжди досягнута або 
недосягена мета, без якої сама діяльність, певна поведінка, активність 
втрачають сенс. Санкція саме й надає смислу нормі, без неї норма як 
модель ефективної для досягнення даної мети поведінки просто 
непотрібна. Досягнута мета — це позитивна санкція, вона складає 
основу права, оскільки найбільш адекватно виражає його призначення. 
Негативні санкції — це пастки на шляху до мети, їх неможливо уникнути, 
оскільки ніхто не знає безпомилкових шляхів до мети, то помилки 
неминучі. У будь-якому випадку без мети і без санкцій немає й поведінки. 
Санкція — такий же ―законний‖ елемент норми права, як і гіпотеза. Про 
це свідчить не лише онтологічна структура діяльності (―причина — дія — 
наслідок‖), темпоральна структура діяльності (―минуле — тепер — 
майбутнє‖), а й сутність діяльності самої собою — досягнення певної 
мети, отримання певного результату, наслідку, санкції, звичайно, і перш 
за все, позитивної.  

Найбільш переконливою, з нашого погляду, є концепція тричленної 
структури норми права, яка також має свої чисто логічні аргументи. Так, 
якщо уважно розглянути компоненти, з яких складається імплікація, 

(pq), то стає очевидним, що вона зовсім не двоелементна, як здається 
прибічникам відповідної концепції, адже ―р‖ імплікації є антецедентом — 
підставою, умовою, тим, з чого випливає висновок, а ―q‖ — консеквентом 
— тим, що випливає з антецедента, результатом слідування, висновком, 
наслідком. Тому консеквент імплікації відповідає в структурі норми права 
саме санкції, а не диспозиції, адже санкція є завжди наслідком 
відповідних дій. Приводячи імплікацію як логічний аргумент на користь 
двоелементної структури норми, прибічники даної точки зору чомусь не 

помічають невеличкого символу ―― в структурі самої імплікації, який тут 
є не тільки головним, але за своїм змістом найважливішим, значущим і 
визначальним у науці логіки загалом. Більше того, на вченні про логічне 

слідування (а саме воно в імплікації позначається зв‘язкою ――) 
тримається вся наука логіка. Логіка і є наукою про закони слідування

2
. 

Будь-які висновки, отримані всупереч цим законам, є хибними, вони не 
слідують, не випливають із відповідних засновків, аргументів, фактів. 
Мислення у формі умовиводів, щоб бути істинним, не може уникнути 
законів правильного слідування, а спростування часто постає як 
демонстрація порушення цих правил при отриманні висновку. Щоб 
отримати консеквент (наслідок, висновок) з антецеденту (підстав, 
аргументів, умов), необхідно проявити інтелектуальну активність, 
здійснити певний процес мислення за відповідними правилами (чи не 
нагадує це правила поведінки, виражені у диспозиціях?). Тільки дія, 
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розумова інтенсивність може забезпечити логічний перехід, логічне 
слідування від антецедента до консеквента. Логічне слідування, 

позначене в імплікації зв‘язкою ――, і є певний спосіб інтелектуальної дії, 
без якої ―р‖ не здатне породити наслідок ―q‖. Логічне слідування, яке 
завжди повинно відповідати певним правилам (наприклад, загальним і 
спеціальним правилам фігур силогізму), є самостійним, самодостатнім і 
визначальним елементом імплікації, і в структурі норми права відповідає її 

диспозиції. Тому імплікативна формула ―pq‖ свідчить саме про три-, а не 
двоелементну структуру норми

1
. Та навіть якщо на мить і припустити 

умовно, що тільки ―p‖ і ―q‖ є елементами норми, то тоді ―q‖, як наслідку, все 
одно краще було б відвести роль санкції, а не диспозиції, як це прийнято в 
концепції двоелементної структури. Саме дія має наслідок, а не умова, 
обставина дії. 

Про те, що концепції двоелементної структури норми права ―чогось 
бракує‖, свідчить точка зору С.С. Алєксєєва, яку можна було б назвати 
перехідною до визнання триелементного складу норми. Відомий 
теоретик поділяє всі норми права на ―норми-приписи‖ і ―логічні норми‖. 
―Норма-припис, як правило, відповідає первинній структурній частині 
тексту нормативного акта (статті, пункту, абзацу статті, конкретній фразі 
тексту). ... Логічна норма, покликана виражати в основному зв‘язки між 
спеціалізованими нормативними приписами, їх державно-владні, 
регулююче-примусові якості, у більшості випадків міститься в декількох 
статтях нормативного акт або навіть у статтях різних нормативних 
актів‖

2
. Якщо норма-припис, а саме вона частіше використовується в 

нормативних актах, як правило, складається з двох елементів (гіпотези-
диспозиції в регулятивних нормах, диспозиції-санкції — в охоронних), то 
логічна норма має обов‘язково триелементну структуру. Виявляється ж 
вона тільки внаслідок цілої низки логічних операцій, пошукової й 
аналітичної роботи, тобто як результат певних пізнавальних процесів. 
―Найменування ―логічне‖, — зазначає С.С. Алєксєєв, — у даному випадку 
використовується тільки для того, щоб указати на спосіб виявлення 
елементів норми (логічний аналіз), їх своєрідність (вони виражають 
логіку права) і тим самим відокремити норми з усіма (трьома) 
елементами від конкретних норм-приписів. ...Так що в кінцевому підсумку 
регулятивні й охоронні норми-приписи виражаються у вигляді логічних 
норм, де є всі три елементи — гіпотеза, диспозиція, санкція‖

3
. В усякому 

випадку ―тільки за наявності всіх своїх основних елемнтів норма права 
може забезпечити державно-владне, юридичне регулювання суспільних 
відносин‖

4
.  
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Хоча Ю.В. Кудрявцев і відносить С.С. Алєксєєва до прибічників 
концепції двоелементної структури норми

1
, насправді, як ми бачимо, в 

останнього розроблено досить оригінальну систему аргументації, що 
обгрунтовує ідею триелементної структури норми права, без якої вона не 
може реалізувати свою природу і соціальне призначення в усій повноті. 
Норма-припис — це робочий, техніко-юридичний спосіб її функціювання 
в законодавстві та правозастосуванні, правом же вона стає тільки у 
повноті своїх елементів, їх єдності й структурній цілісності. Інша справа, 
що забезпечується ця цілісність (коли норма стає правом) тільки як 
результат пізнавальної роботи, логічного аналізу, інтелектуальної 
напруги і гносеологічної інтенсивності загалом. ―Цінність тричленної 
формули полягає в тому, що вона стимулює практичних працівників до 
ретельного та всебічного аналізу нормативного матеріалу в повному 
його обсязі, до зіставлення нерозривно пов‘язаних між собою статей і 
нормативних актів, до виділення та зіставлення умов застосування 
правової норми, її змісту, наслідків її порушення‖

2
.  

На прикладі норми права чудово видно, що право може 
функціювати саме як пізнавальний, гносеологічний процес, поза яким 
воно втрачає свою регулятивність. Концепція триелементної структури 
норми права, на наш погляд, не тільки повніше розкриває її структурну 
специфіку, але й показує, що її логічні й гносеологічні властивості 
відображають саму природу норми, ігнорування якої сприяє 
дисфункціональності права загалом. 

Так, у першому ж елементі норми права, гіпотезі, разом із 
визначенням умов і обставин її застосування, по-суті, водночас 
формулюються й ті проблеми гносеологічного плану, які перед цим 
необхідно розв‘язати суб‘єкту. Зокрема, визнання наявності юридичного 
факту, що утворює саму основу гіпотези

3
, пов‘язане з цілою низкою 

питань пізнавального характеру. В епістемології вони узагальнюються в 
проблему об‘єктивності, а в праві — в проблему реальності

4
. 

Філософська гносеологія виникла, існує і буде розвиватися на основі 
щораз нових форм розуміння і розв‘язання саме проблеми об‘єктивності, 
істинності пізнання. Її результати постійно сприйматимуться правом 
mutatis mutandis, оскільки право постійно теж розв‘язує саме ці проблеми 
вже на рівні гіпотези. Що таке юридичний факт, може бути визначено 
тільки після того, коли зрозумілим стане, що таке факт узагалі. 
Юридичний факт, наявний чи відсутній, — а саме цим відрізняється 
позитивна і негативна гіпотеза, — може бути визначений, коли чітко 
окреслені межі самого факту. А окреслення меж юридичного факту — 
досить складна пізнавальна процедура, оскільки в об‘єктивному світі 

                                                 
1
 Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация. — М.: Юр. лит., 1981. — c. 57. 

2
 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т.1. — Свердловск, 1972. — c.197. 

3
 Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования.- Саратов, 1980. — c. 9; Исаков В.Б. 

Юридические факты в советском праве. — М.: Юрид. лит., 1984. — c. 11-13. 
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 Спекторский Е. К спору о реальности права.- М., — 1914. 
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рівноцінним якісній визначеності є принцип поступовості переходів, 
кількісної невизначеності й відносності. ―Природа не терпить стрибків‖, — 
підкреслював Г. Лейбніц. Межа — поняття наскільки визначене, 
настільки ж і відносне. Окреслення межі факту в гносеології розуміється 
як огрублення дійсності, певне її спрощення, яке водночас необхідне 
людині для цілеспрямованої практичної діяльності. Ця гносеологічна 
істина безпосередньо відображається в структурі правової гіпотези, де 
виділяються визначені, відносно визначені й невизначені види гіпотез. 
Перша відображає такі явища природної та соціальної дійсності, які 
швидше є характеристикою її дискретності, ніж континуальності. Інша 
справа, що потреба у визначеності взаємовідносин часто спонукає 
законодавця до формулювання в гіпотезі певних фактів як дискретно 
визначених і тоді, коли вони такими не є. Проте усвідомлення тотальної 
континуалізації світу приводить до необхідності формулювання відносно 
визначених гіпотез, коли, хоч і вказується на умови дії норми, але 
надається можливість самому суб‘єкту розглядати питання про наявність 
або відсутність цих умов. Тут у гіпотезі закладається своєрідна 
гносеологічна довіра законодавця до суб‘єкта права, з одного боку, а з 
іншого — необхідність пізнавальної активності суб‘єкта як умова дії самої 
норми. Потреба в цій активності максимально збільшується, коли мова 
йде про взагалі невизначені гіпотези.  

Отже, уже на рівні розв‘язання пізнавальної проблеми виділення 
факту з дискретно-континуальної структури світу, ми бачимо, як отримані 
суспільством гносеологічні результати трансформуються в типологізацію 
правових гіпотез. Коли ж юридичний факт уже виділено, або закладено 
процедуру самого виділення факту, постає інша проблема орієнтації в 
структурі юридичних фактів: для дії норми достатнім є один-єдиний факт, 
чи, навпаки, необхідна певна сукупність їх як і певні форми взаємодії. 
Гносеологічні категорії простоти і складності, розуміння яких завжди має 
історичний характер, трансформуються в правові форми простих і 
складних гіпотез. Для перших достатньо лиш однієї чітко визначеної 
умови, щоб норма ―працювала‖. Але простота часто буває уявною, 
інколи вона, як кажуть, ―гірша від крадіжки‖, приховує складність і 
породжує несвободу. Простота, як правило, утворює лиш елемент 
складності, за своєю природою системної. Хоч інколи простота сама 
собою породжує фундаментальну складність, яка призводить до 
складності системи, як розгортання складності простоти.  

Пізнавальна взаємодія та діалектика простоти і складності теж 
знаходять своє відображення в законодавстві. Простий факт 
досягнення вісімнадцятирічного віку, необхідний для права одруження, 
може набути більш складних форм, якщо інші обставини (система, в 
якій функціонує цей факт) вимагають дострокового укладання шлюбу, 
що й передбачено Сімейним кодексом України. Реалізація ж права на 
шлюб передбачає наявність складної гіпотези. Подібне відповідальне 
рішення, про що свідчить багатовіковий життєвий і пізнавальний досвід 



 54 

людей, вимагає наявності багатьох умов у їх взаємозв‘язку (повноліття, 
взаємна згода, обізнаність про стан здоров‘я партнера, неперебування 
в іншому шлюбі та ін.). Складність пізнавальної ситуації тут настільки 
велика, що право не може всю її взяти на себе і перекладає її на 
реципієнта, залишаючи собі тільки певні зовнішні форми її 
регламентації. Для заповнення ―гносеологічних прогалин‖ суб‘єктам 
надається право укладання додаткового шлюбного контракту. Це ще 
одне свідчення того, як простий факт взаємної згоди перетворюється в 
складний факт юридичного контракту.  

Гносеологічна навантаженість гіпотези може збільшуватися, коли 
умови дії норми формулюються не через видові ознаки (казуїстичні 
гіпотези), а через загальні, родові ознаки (абстрактні гіпотези). Тут у 
структуру норми закладається складна динаміка взаємодії категорій 
абстрактного і конкретного

1
. Тому вже на рівні гіпотези як елемента 

правової норми видно, як ті чи інші досягнення соціального пізнання в 
цілому та гносеологічної науки, зокрема, трансформуються у відповідні 
правові принципи, правила, процедури. Право є своєрідним 
―гносеологічним акумулятором‖, ефективним накопичувачем 
пізнавального досвіду суспільства.  

Центральним і найголовнішим елементом норми, де пізнавальний 
досвід формулюється в найбільш концентрованому вигляді, є 
диспозиція норми. Як метод задає спосіб пізнання, так диспозиція задає 
модель поведінки. Як теорія переформульовується в метод, так 
соціальний досвід трансформується в диспозицію правової норми. 
Сутність і зміст диспозиції не тільки визначає характер і функціональні 
особливості інших елементів норми та їх взаємодію між собою, а й 
зумовлює тип самої норми, її місце в певному інституті чи галузі права

2
. 

З диспозиції розростається норма, з норми — система права. 
Системність норми генетично зумовлює системність права. Домінування 
же певного типу норм визначає загальні особливості тієї чи іншої 
правової системи. Як уся сукупність пануючих у суспільстві 
правовідносин концентровано виражає себе в конкретній нормі, так 
норма в диспозиції виражає свою сутність. У диспозиції як у краплині 
роси відображається увесь світ правової системи. Тим більше підстав 
бачити в ній і відображення певного типу праворозуміння, розуміння 
світу й закономірностей розвитку суспільства, певний рівень їх пізнання. 
Диспозиція норми і говорить про основні результати цього пізнання, вона 
фіксує їх, закріплює і стверджує їх як певну соціальну цінність. 
Отриманий суспільством пізнавальний досвід не просто сприймається 
правом, він переливається саме в диспозицію правової норми, тому для 
гносеології диспозиція є найпершим предметом уваги.  
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Те, що в гносеології розуміється як істина, хибність і 
невизначеність, у структурі диспозиції норми права трансформується в 
обов‘язковий, заборонений і дозволений типи поведінки.  

Що таке обов‘язок, як не трансформація істини в належне, 
реалізація якого є єдиною умовою виживання і суспільства, й індивіда. 
Те, що суспільство на даному етапі свого розвитку сприймає як істину, те 
воно й робить обов‘язковим для себе. ―Під силою правових норм ми 
розуміємо тільки їх істинність‖, — підкреслював Ріхард Льонінг

1
. 

Обов‘язковими стають життєзначущі істини. Так, з диспозиції норми, яка 
стверджує обов‘язковий тип поведінки, можна зрозуміти, що саме в 
суспільстві вважається необхідною істиною

2
. 

Але не тільки норма через диспозицію констатує істину. 
Обмеженість даної процедури чистою констатацією призвела б до 
омертвіння істини, ―засушування‖ її в нормі, норма перетворилася би на 
чисту схему, яка сама тепер диктувала б свої ―права‖ наявній 
реальності

3
. На жаль, так і буває, коли законодавець вкладає в 

диспозицію схему, далеку від істини, або яка є суто деформованою 
істиною, що втратила енергію життя. Диспозиції в такому разі стають 
кладовищами істин. Тому сам процес трансформації пізнання в право 
має бути істинним, гносеологічно адекватним. Коли це саме так, фіксація 
в диспозиції істини дає їй нову ―прописку‖ існування, і тут вона починає 
функціонувати за своїми законами, оживляє норму зсередини, нав‘язує 
їй принципи істинності; норма стає не сховищем, а знаряддям істини, а 
право стає пізнанням. Істина як гносеологічна категорія нормативізує 
правовий процес, пізнання стає нормативним і правовим.  

Та процес взаємодії норми й істини неоднозначний, суперечливий. 
Адже дві з основних вимог, яким має відповідати норма, — це чіткість і 
визначеність. Істина ж — це завжди процес, завжди наближення до 
істини (що випливає з загальних принципів істинності). Чітке визначення 
істини є обмеження її, відокремлення від інших істин, але водночас і 
зупинка її, втрата нею динамічної характеристики істинності. Тому 
асиміляція нормою істини може призвести або до ―омертвіння‖ істини, 
або до ―розмивання‖ норми.  

Пізнання, трансформуючись у право, переносить туди і свої закони 
функціонування, право ж, стаючи пізнавальним, повинно залишатися 
правом. Але ігнорування істини і пізнавальних процесів робить його 
неадекватним дійсності, неефективним і нерегулятивним. Саме тому 
юристи-теоретики підкреслюють, що ―проблема істини у праві може бути 
віднесена до числа ―стратегічних‖

4
. 
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Оптимальна взаємодія права і пізнання трансформує право в 
синкретичне нормативне пізнання, де аспект нормативності відіграє 
основну роль. Це випливає з того, що найважливішою метою права є 
стабільність соціуму, в якому воно функціонує, стабільність же 
забезпечується сталими визначеними нормами, порядком і чіткою 
регламентацією взаємовідносин між складовими соціальної системи. 
Водночас право є самостійним, відносно незалежним цілісним 
феноменом, який утворює окрему підсистему соціальної дійсності. Коли 
вона залишається закритою й не реагує на певні зміни у функціонуванні 
соціального організму, тоді починаються руйнівні процеси як у цьому 
організмі, так і правових підсистемах, які генетично між собою пов‘язані. 
Хоча праву й необхідно бути сталим, але щоб не бути 
дисфункціональним, воно водночас має бути і відкритим до сприйняття й 
асиміляції важливих соціальних новацій. Як форма закріплення 
пізнавального досвіду суспільства, право змушене залишатися також 
евристичним, що є фундаментальною характеристикою самого пізнання. 

Подібну функцію виконують диспозиції, що формулюють моделі 
забороненої та обов‘язкової поведінки. Заборона, будучи правовим 
виразом гносеологічної хибності, нерозривно пов‘язана з обов‘язком, як і 
хибність — з істиною. Подібно до того, як хибність є зворотною стороною 
істини, так і заборона є зворотною стороною обов‘язку. Заборона — це 
негативний обов‘язок, і коли обов‘язок стає хибним, не відповідає 
дійсності, на нього накладають заборону, обов‘язок перетворюється на 
заборону. Так само хибна заборона підлягає обов‘язковій забороні, 
перетворюється на обов‘язок. Отже, гносеологічний взаємозв‘язок істини 
й хибності у правовій нормі трансформується у взаємозв‘язок обов‘язку і 
заборони, а разом з цим сюди переноситься mutatis mutandis та інші 
гносеологічні властивості вказаних категорій — відмінність між хибністю, 
помилкою та істиною, правдою й вірою, методологічні критерії істинності, 
закономірності розвитку істини та ін.

 
 

Проміжною ланкою між істиною і хибністю в епістемології є 
невизначеність, незнання, або знання про незнання. У диспозиції це 
відображається в моделях дозволеної поведінки, які по суті справи 
залишаються в гносеологічному плані відкритими. Про них не можна 
сказати однозначно, є вони суспільно-корисними чи шкідливими. 
Відкритість диспозиції дозволеного типу відображається в правовому 
принципі ―Дозволено все, що не заборонено законом‖. Саме через ці 
форми поведінки право передусім здійснює розвідку функціонального 
стану соціальних відносин. Деякі способи дозволеної поведінки можуть 
у нових умовах виявитися шкідливими, а деякі, навпаки, моделями, 
необхідними для подальшого розвитку суспільства. Тоді диспозиції 
праводозволяючих норм відповідно перетворюються в диспозиції 
правозабороняючих або правозобов‘язуючих норм. Отже, й стосовно 
диспозицій, що дозволяють певні форми поведінки, можна 
стверджувати їх гносеологічну навантаженість. 
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Диспозиція, будучи центральною частиною юридичної норми, 
характеризується не тільки своїм типом, а й структурою. Вона так само, 
як і гіпотеза, може бути простою і складною, і тоді в ній містяться ті ж 
пізнавальні характеристики, про які говорилося стосовно гіпотез. 
Диспозиція також може бути описовою і посилковою, абстрактною і 
казуїстичною. Принципова ж її гносеологічна відмінність від гіпотези у 
тому, що остання тільки розпочинає, залучає пізнавально-правові 
процеси в структурі норми, в диспозиції ж вони розгортаються на повну 
силу та визначають характер і особливості функціонування правової 
норми в цілому, її місце в системі права і системі законодавства. 

Санкція — логічно завершальний елемент правової норми, в ній 
особливо проявляється правове навантаження пізнавальної активності 
суспільства. Можна не змінювати гіпотезу і диспозицію норми, а лиш її 
санкцію, і цим динамічно реагувати на зміни ситуацій і тенденцій у 
соціальному розвитку

1
. Інтенсивність санкції завжди є показником 

загальної значущості норми у даному соціумі. А зміни у правовій системі 
неминуче призводять і до зміни системи санкцій та відповідного її 
відображення в законодавстві. За правовими санкціями можна судити 
про культуру і ступінь загального розвитку (в тому числі пізнавального) 
того чи іншого суспільства. Національно-правові системи світу й окремих 
країн розрізняються між собою не тільки основними принципами і 
постулатами, що відображають певне розуміння ідеї справедливості та 
порядку, а й системами санкцій, які є відображенням цього розуміння. 
Тож цілком не випадково, наприклад, що в одних країнах заборонена 
смертна кара, а в інших — ні, так само не випадкові різні форми 
виконання вказаних вироків (електричний стілець, гільйотина, газова 
камера, повішання, розстріл), вони теж випливають з ментальності 
народу, з певного розуміння природи людини, її призначення, місця і ролі 
в суспільстві й правовій системі. Тут порівняльне право показує нам 
множину праворозумінь. Прогрес суспільства, розвиток його пізнання й 
самосвідомості як на лакмусовому папірці відображається в його 
санкціях. Недаремно сьогодні для України проблема об‘єднання з 
розвинутим європейським співтовариством значною мірою 
сконцентрувалася на необхідності відміни смертної кари як інституту 
покарання. Проблема складна й неоднозначна, вона не може 
розв‘язуватися відокремлено від усієї системи права, що існує в країні, 
але вона водночас показує, що саме в санкціях, мірах і формах 
покарання певним чином проявляється прогрес і розвиток суспільства. 

Санкція є такою ж формою трансформації соціального пізнання, як 
диспозиція й гіпотеза. Проте в ній особливо яскраво проявляється 
зв‘язок онтологічного й гносеологічного аспектів. Як зазначалося вище, 
буття задає свої норми, порядок і право буття. Порушення норм буття 
карається буттєвою справедливістю. Порушення права буття карається 
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самим буттям. Це означає, що порушення якихось глибинних правил і 
принципів реальності (у тому числі соціально-правової) рано чи пізно 
знищується самою реальністю. ―Що розумне, те дійсне; і що дійсне, те 
розумне‖, — проголошував у ―Філософії права‖ Гегель

1
. У прогресивній 

інтерпретації це тлумачиться як онтологічне вкорінення розумного і 
неминуча загибель нерозумного як неонтологічного, такого, що не 
відповідає дійсності та законам буття. Санкція тому відображає і є 
наслідком порушення законів буття, проявом онтологічної 
справедливості. У світі діє абсолютний, онтологічний закон 
справедливості, і становище будь-якого суб‘єкта в цьому світі є 
відображенням адекватності врахування ним цього онтологічного закону 
справедливості, є санкцією, застосованою до нього буттям. Не 
випадково, мабуть, саме в часи Гегеля в Німеччині популярним був 
вислів ―Кожен заслуговує тих обставин, у яких опиняється‖. Наведений 
вище афоризм знаменитого філософа лише в абстрактній формі виразив 
цю істину, що грунтується на ідеї онтологічної справедливості.  

Санкція є відображенням не тільки норм буття, а й процесу їх 
пізнання. Наскільки санкція має онтологічну, настільки й гносеологічну 
природу. Те що онтологічний закон, перш ніж бути врахованим, повинен 
бути відображеним у свідомості й усвідомленим, свідчить про санкцію не 
тільки як про наслідок упертого небажання виконувати норми буття, а й 
про санкцію як наслідок хибності пізнавального процесу, як наслідок 
неадекватного сприйняття онтологічного закону. Помилки пізнавального 
процесу неминуче ведуть до поразки. Санкція — це і є завжди поразка, а 
поразка — приведена в дію санкція буття. Навіть якщо санкція не 
реалізується державою, державним примусом (суб‘єкту вдалося 
запобігти зовнішніх форм покарання), вона все одно діє як санкція, 
переходячи у внутрішні форми поразки, у свідомі (совість) або несвідомі 
форми саморуйнування суб‘єкта. Норма — цілісне явище і в повноті 
своїх елементів вимагає з необхідністю відповідної санкції. Суб‘єкт, який 
порушив норму й уникнув офіційної санкції, автоматично виносить себе 
поза межі суспільства, яке живе за цією нормою, він стає аутсайдером 
цього суспільства, якщо не зовнішньо, то внутрішньо, що й стає санкцією 
для суб‘єкта. Людина як істота соціальна саморуйнується в 
асоціальності. У будь-якому разі санкція є гносеологічною поразкою 
суб‘єкта. Санкція — це наслідок хибного уявлення про найкоротший 
шлях до суспільства і до самого себе. В абсолютно визначених, 
альтернативно й відносно визначених санкціях відображається ступінь і 
характер цієї хибності пізнавального процесу з погляду суспільства. У 
санкціях суспільство акцентує увагу на небезпечності хибних 
пізнавальних шляхів для суб‘єкта права.  

Вказана гносеологічна навантаженість основних елементів 
правової норми свідчить про те, що право не може існувати і 
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функціювати поза пізнавальними процесами у суспільстві й у житті 
індивіда. Норма постає своєрідним акумулятором і каталізаторм 
процесів правового пізнання, без яких вона втрачає можливість 
реалізації своїх основних функцій. Тому можна сказати, що пізнання є 
однією з фундаментальних властивостей, ознак, істотних рис норми 
права (а в більш загальному плані — й права в цілому). Гносеологічність 
правової норми є необхідною умовою її регулятивності. Пізнання 
породжує нормативність права й забезпечує його регулятивність. Без 
відповідних пізнавальних процесів норма права поступово ―вмирає‖, стає 
хибною, соціально шкідливою, тому пізнання для норми завжди є 
джерелом її життєздатності, юридичної енергії та результативності. 
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ПЛЮРАЛІЗМ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВОРОЗУМІННЯ 

 
PLURALISM OF NATIVE LAW APPREHENSIVE 

 
Автор розглядає генезу сучасного праворозуміння відповідно до 

історії розвитку українського суспільства. Серед усіх наявних 
підходів до праворозуміння, автор актуалізує проблему 
універсального підходу. 

 
The author considers the genesis of modern law apprehensive in 

accordance with the history of Ukrainian society development. Among all 
current approaches for law apprehensive, the author keep up to date the 
problem of the universal approach. 

 
Сьогодні лише ледащій не критикує неузгодженості та протиріччя, 

що існують у правовій системі України. При цьому, як правило, 
звинувачують в цьому законодавця. Це привело до того, що цей 
міфічний ―законодавець‖ став ‖правовим дияволом‖ українського 
суспільства на якого ―списують‖ все негативне, що ми знаходимо у 
правовій сфері. Але самим цікавим є те, що ті, хто так вважає, 
намагаються доказати, що їх судження не в якій мірі не є суб‘єктивними. 
Більш того, вони підкреслюють, що їх точка зору — абсолютно 
об‘єктивна, а якщо мова зайде про методологічні основи формування 
таких суджень, ми завжди почуємо про діалектику та історизм. 

Вважаю, що пов‘язувати всі недоліки сучасної української правової 
системи з законотворчою діяльністю певних суб‘єктів (Верховної Ради 
України чи УРСР, уряду тощо) є невірним, абсолютно недіалектичним та 
поза історичним.  

Якщо поглянути на державно-правову дійсність України саме 
діалектично та історично, то неважко буде побачити, що головні недоліки 
цієї дійсності випливають із проблеми державо- та праворозуміння 
узятих у контексті історії генезис українського суспільства та його 
державності. Іншими словами, сьогодні державно-правова дійсність 
України (а відповідно і її недоліки) є результатом досить складного 
процесу (діалектичного) втілення у суспільне життя різних підходів до 
розуміння держави та права, що панували у суспільній свідомості, та яке 
відбувалось на терені певних соціально-економічних та державно-
політичних процесів, подій тощо, які мали місце на конкретних етапах 
розвитку українського суспільства.  

І тут особливо важливо бачити, що генезис України, її державно-
правової системи, на різних етапах свого розвитку спирався дуже часто 
на зовсім різні, іноді прямо протилежні підходу до тлумачення сутності, 
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соціального призначення, соціальної цінності, змісту тощо держави і 
права. Зрозуміло, що це спричиняло певну об‘єктивізацію у формі 
виникнення, трансформації та зникнення державних та правових 
інституцій, механізмів тощо. В той же час, сформуванні на кожному 
зазначеному етапі державні та правові інституції, механізми, форми 
державо- та правосвідомості тощо зі зміною погляду на те що являє з 
себе держава та/чи право, яке їх призначення і т.д. не зникали, а 
накладалися одне на одне, що в першу чергу і породжувало, породжує і 
буде надалі породжувати ті самі неузгодженості та протиріччя про які 
йшлося вище. І саме це, вочевидь, підривало (підриває та буде 
підривати і надалі) цілісність та системність державно-правової дійсності 
України. І чим частіше змінювалися пануюче державо- та 
праворозуміння, чим це інтенсивніше відбувається, тим більш складною, 
неузгодженою та суперечливою ставала та продовжує ставати 
українська державно-правова дійсність (в тому числі правова система). 

Тому однією із центральних проблем сучасної теорії держави і 
права, яка має безпосереднім прямий вплив на розбудову сучасної 
української держави та її правової системи, є формування цілісного 
погляду на державно-правову дійсність, що може бути забезпечено на 
базі комплексного дослідження тих впливів, що відчувала та відчуває 
сьогодні згадана дійсність з боку конкретних підходів до державо- та 
праворозуміння.  

Вирішення зазначеної проблеми, крім іншого, вимагає чіткого 
розуміння, з одного боку, механізму впливу суспільних процесів (певних 
форм суспільних відносин) на формування та залучення у суспільне 
життя тих чи інших підходів до державо- та праворозуміння, а з іншого, 
ступень трансформаційного значення та форми йог прояву державо- та 
праворозуміння на державно-правову практикую, включаючи сферу 
державного будівництва.  

Ця стаття присвячена розгляду генезису зміни пануючого у 
суспільній свідомості (в першу чергу держано-правовій науці) 
праворозуміння у контексті історії розвитку українського суспільства. При 
цьому це буде зроблено у межах останніх двох періодів розвитку України 
— радянської та пострадянської доби.  

Навряд чи хтось візьме на себе сміливість заперечувати, що в 
основі державно-правової системи на території України та усіх інших 
територій, що входили до складу СРСР, за радянських часів лежала 
марксистка доктрина. Відповідно очевидним є те, що радянська правова 
система (включаючи ту, що мала місце в тогочасній Україні) спиралась 
на марксистське вчення про державу і право. Тому для розуміння деяких 
подальших тез необхідно дуже коротко розглянути основні моменти 
марксистської правової теорії. 

Відповідно до поглядів К. Маркса й Ф. Енгельса, право 
розглядається як похідне від економічних відносин явище. У термінології 
марксизму, держава й право — це явища надбудовні, надбудовні над 
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базисом, під яким розуміються пануючі в суспільстві економічні 
відносини. Однак, хоча держава й право визначаються системою 
економічних відносин, вони у свою чергу впливають на ці відносини, 
тобто на базис. 

Головне в праві, з погляду основоположників марксизму — його 
класова сутність. Взагалі в усіх надбудовних явищах (культура, наука, 
право, держава і т. д.) ця класова сутність присутня, але особливо вона 
проявляється саме в державі та праві. Тому К. Маркс і Ф. Енгельс 
розглядають право як зведену в закон волю пануючого в даному 
суспільстві класу. 

Механізм утворення права К. Маркс і Ф. Енгельс представляли 
винятково через діяльність держави, тобто держава породжує право, а 
останнє виражає волю держави. «Крім того, що пануючі при даних 
відносинах індивіди повинні конституювати свою силу у вигляді держави, 
вони повинні додати своїй волі, обумовленої цими певними відносинами, 
загальне вираження у вигляді державної волі, у вигляді закону — 
вираження, зміст якого завжди дається відносинами цього класу»

1
. 

Важливим аспектом цієї теорії є те, що вона чітко й однозначно 
підкреслювала нормативність права. Право розглядалося марксистами в 
якості закону, утвердженої волі держави, яка має всезагальне значення. 
Юридичні норми представляють собою один із різновидів соціальних 
норм. Тому соціальна цінність нормативності витікає перш за все з 
призначення, яке мають соціальні норми в суспільному житті. Вони 
мають загальний характер, що розраховано на програмування поведінки 
особи.  

У той же час марксистка теорія права розглядає правову норму 
(обов‘язкове правило поведінки людей), як один із проявів суспільного 
життя людей, тобто як явище реального світу, яке підпорядковується як і 
всі інші явища, закону причино-наслідкових зв‘язків. На відміну від інших 
теорій права, марксистська теорія пояснює виходячи з класового 
розуміння суспільних явищ, чому люди стали створювати правові норми, 
чому ці норми мають той чи інший зміст: суспільно-економічні відносини 
— це причина, а форма їх регулювання (право), а також механізм 
забезпечення панування певної економічно панівних/ої груп/и (держава) 
— це наслідок. 

Слід також звернути увагу на те, що марксистська концепція права 
виділяла як одну з головних ознак права його класово-вольовий 
компонент. Тобто представники даної концепції беззаперечно вважали, 
що сутність права виражається тільки в його класовості. Тому оскільки 
право — класовий регулятор суспільних відносин, який володіє міцною 
класовою силою. За своєю суттю воно (право), як це вже відзначалося 
вище, представляє собою відтворену в законі волю пануючого класу, 
зміст якої визначається матеріальними умовами його життя. Класові 
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інтереси, які визначаються матеріальними умовами життя відповідного 
класу, виражались через волю пануючого класу у вигляді законів. 

Тут деякі автори вбачали проблему. Так, А. Венгєров зазначає, що 
не зрозуміло про яку саме волю йде мова в цій концепції. Якщо це воля в 
психологічному значенні, то вона є здатністю у виборі діяльності і 
внутрішніх зусиль, необхідних для її здійснення. Це може бути прийняття 
рішень, боротьба мотивів і т. д. Якщо це воля в соціологічному значенні 
— це веління, бажання, перевтілене в повеління. У цьому разі воля є 
компонентом влади, під якою розуміється здатність здійснювати 
відповідний вплив на діяльність, поведінку людей за допомогою будь-
яких засобів — авторитету, насильства

1
. 

Не важко побачити, що в марксистському підході в якійсь мірі 
поєднано декілька підходів до праворозуміння, а саме вузький, 
соціологічний та психологічний. Саме визначення права, як волі 
пануючого класу, яка зведена у закон, дає змогу в цьому переконатися. 
Вказівка на те, що право — закон дає підставу намагатися довести, що 
марксистське вчення про право по своїй природі захищає вузьке 
розуміння права. Якщо сконцентруватися на тім, що право — воля, то ми 
можемо прийти до точки зору, що ця теорія повинна бути кваліфікована, 
як психологічна. Ну, а якщо сконцентрувати увагу на те, що право 
визначається панівним класом, тобто проявляється в системі конкретно-
історичних суспільних відносин, то ми попадаємо в лоно соціологічного 
розуміння права. 

Саме ця інтегративність марксистського погляду на право (котру 
називають прихованою або неявною) разом із прагненням до цілісності 
теоретичної конструкції (як її прояв відмови від інтегративного розуміння 
права), а також специфічний історичний контекст реалізації 
марксистського вчення про державу й право на практиці, визначило 
плюралістичність розуміння права у вітчизняній юридичній науці 
радянського періоду.  

Згадана плюралістичність виявилася в спробах інтерпретувати 
право на базі марксистського вчення право або в рамках вузького 
(нормативного), або соціологічного, або психологічного праворозуміння. І 
саме ця плюралістичність вітчизняної юридичної науки радянського 
періоду у свою чергу багато в чому визначила розвиток сучасної 
юридичної науки та практики на пострадянському просторі, тобто не 
тільки в Україні, а й і в інших колишніх республіках СРСР. 

У той же час, у конструюванні юридичної теорії інтегративність 
марксистської теорії права не була реалізована: науковці-юристи-
марксисти постійно сповзали на те або інше «одиничне» праворозуміння, 
хоча юридична практика багато в чому використала інтегративні 
моменти марксистської теорії права.  
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Недоліки марксистського розуміння права, а також його переваги, і 
відповідно недоліки та переваги правової системи, що склалося на його 
базі, у першу чергу залежать саме від того, у якій саме іпостасі ми її 
розглянемо: у нормативній або соціологічній, психологічній або 
інтегративній. Недоліки та переваги нормативної, соціологічної й 
психологічної версії марксистської теорії права з точки зору юридичної 
теорії і практики в цілому ті ж самі, що притаманні цим підходам до 
праворозуміння

1
.  

Хоча слід зауважити, що незалежно від ―схиляння‖ тієї чи іншої 
версії марксистської теорій праворозуміння до того чи іншого так би 
мовити ―моно‖ праворозуміння (вузько-нормативного, соціологічного, 
психологічного тощо), будь якій з цих версій притаманне класовий аспект 
марксистської теорії, що багато в чому й визначає особливу специфіку 
марксистської теорії (про це більш докладно йтиметься нижче).  

Тепер, якщо поглянути на генезис радянського суспільства, його 
державно-правової системи, можливо побачити, що на різних етапах 
цього генезису практика державно-правового будівництва базувалася на 
різних інтерпретаціях марксистського погляду на право.  

З іншого боку ця таза може бути проінтерпретована наступним 
чином: інтегративність марксистської концепції права підтверджується 
самою історією розвитку радянської юридичної науки, а також нинішнім 
станом розвитку вітчизняної правової теорії.  

Як вже зауважувалось вище, безперечним фактом є те, що 
радянська правова система (у тому числі юридична наука, доктрина) 
формувалася й функціонувала таким чином, щоб реалізувати 
марксистське вчення про право. Однак у силу того, що це вчення по 
своїй природі було інтегративним (хоча ця інтегративність була 
закладена в нього латентно), то для різних представників марксизму в 
праві та/або в різні періоди радянської історії право й всі, пов‘язані з ним 
феномени, тлумачилися по-різному, що неминуче знаходило своє 
відображення в реальній юридичній практиці. Водночас, слід 
враховувати, що, як стверджує М. Байтін, «розвиток радянської правової 
думки після Жовтневої революції складався на основі марксистського 
вчення про державу й право, у процесі гострої критики … буржуазних 
теорій права, хоча одночасно й під впливом деяких з них»

2
. 

Незважаючи на те, що загалом радянська правова теорія відкидала 
психологічну теорію права, оскільки вважала, що «право зображується 
нею як продукт психіки, а не класових відносин. Воно нібито корениться в 
самому характері людини і її переживань. Перенесене цілком у сферу 
суб‘єктивної психології, право відривається від обумовлюючої його 
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класової організації суспільства й губить свій об‘єктивний характер. 
Зникає розходження між правом і правосвідомістю»

1
.  

Однак у перші роки радянської влади, коли фактично все 
дореволюційне законодавство було скасовано, оскільки «воно виражало 
інтереси поміщиків і капіталістів», юридична практика (у тому числі 
масові страти цих самих поміщиків і капіталістів) ґрунтувалася на 
«соціалістичній правовій свідомості» у досить широких масштабах.  

Ця практика вимагала свого теоретичного обґрунтування, що було 
зроблено приват-доцентом (а надалі професором) С.-Петербурзького 
університету, професором Вищих жіночих курсів й юридичного 
факультету Психоневрологічного інституту М. А. Рейснером

2
, який ще до 

жовтневого перевороту намагався поєднати постулати психологічної 
теорії з марксизмом. Він, як і кожен представник психологічного 
праворозуміння, фактично ототожнює право й правосвідомість, та 
розуміє право, як і Л. Петражицький, як інтуїтивне право. Але на відміну 
від точки зору Л. Петражицького, який вважав, що у кожної окремої 
людини є своє інтуїтивне право, за М. Рейснером, кожен клас має своє 
інтуїтивне право, носієм якого він є і яке відповідає його правосвідомості. 

Однак у той же час усяке т. зв. «загальне» право (загальний 
правопорядок) — як при капіталізмі, так і після перемоги пролетарської 
революції — являє собою, за М. Рейснеру, компроміс й об‘єднання 
наявних у даному суспільстві суб‘єктивних класових прав. «Однаково й 
буржуазна держава й наша Радянська точно так само включає у свій 
загальний правопорядок і право пролетарське, селянське, і буржуазне. 
Одного тільки, мабуть, «права» у нас немає — це права 
землевласницького у розумінні приватного землеволодіння, хоча зате ми 
маємо грандіозного поміщика в особі самих Рад, що володіє чималою 
кількістю маєтків у вигляді радянських господарств»

3
. Різниця, однак, у 

тім, що при капіталізмі пануюче положення в загальному правопорядку 
займає право буржуазії, а в радянському правопорядку — пролетарське 
право.  

Спираючись на марксистську тезу про зникнення держави й права 
при комунізмі М. Рейснер вважає, що вся історія права — це «історія 
його згасання»

4
. При комунізмі право «згасне», тобто зникне, назавжди.  

Таке класове перетлумачення інтуїтивного права фактично 
відкидає підставу й суть психологічного праворозуміння взагалі — 
індивіда з його правовою психікою, правовими домаганнями, емоціями і 
т.д., на зміну йому приходить праворозуміння класу. 

Слід зазначити, що у той же час М. Рейснер вирішував певну 
проблему, пов‘язану з марксистським розумінням права, а саме, що 
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виникала в умовах соціальних перетворень, які здійснювали більшовики, 
і про яку Г.Сенченко пише наступним чином: «підміна об‘єктивного права 
соціальними інтуїціями справедливості була в сформованих умовах 
неминучою. Щось схоже колись перетерпіли християни. Поки друге 
пришестя очікувалося чи ледве не із хвилини на хвилину, вони жили не 
так розумом, як євангелічним сердечним настроєм, тому що «царство 
Боже всередині нас». Однак через те, що земна історія все не 
закінчувалася й не закінчувалась, треба було всерйоз визначити 
відношення до навколишнього занепалого світу, з розуміння від чого й 
почалася християнська філософія права. На юридизацію менталітету 
історія відвела християнам кілька сторіч. Комуністичному ж духу 
довелося перебудовуватися буквально на ходу. Партія й держава усе 
ширше привласнювали правотворчі й правозастосовчі повноваження. 
Пророцтва Ф. Енгельса про поступове переміщення керування з людей 
на речі здійснювалося «навиворіт», за допомогою «уречевлення» 
керованих. «Окрема особа, тим більше посадова особа, — завжди 
виконавець, навіть коли є найбільш відповідальним організатором»,- 
проголосив Д. І. Курський, народний комісар юстиції у 1918-1928 рр. За 
кілька років розбіжність державної й правової політики з теоретичними 
викладеннями Маркса й Енгельса стали безперечним і кричущими»

1
.  

Саме цю проблему М. Рейснер, спробував вирішити за рахунок 
класового трактування права, як «інтуїтивно виробленого поза будь-
якими офіційними рамками у рядах пригнобленої й експлуатованої 
маси»

2
.  

Таким чином, виходило, що разом із захопленням влади 
«пролетаріатом» у 1917 р. об‘єктивне пролетарське право вже як би 
існувало в адекватній формі спонтанної правосвідомості цього самого 
пролетаріату.  

Важливі ідеї психологічної школи поділяв і Я. М. Магазинер. 
Зокрема, він писав, що «Юридичні норми поводження, які особистість 
визнає для себе обов‘язковими по своїй власній правосвідомості, без 
усякого посилання на суспільний авторитет, утворять інтуїтивне право 
(наприклад, правосвідомість революціонера, що заперечує авторитет 
даного закону, звичаю, суспільної думки і т. д.).  

Від позитивного слід відрізняти офіційне право. Позитивне право — 
це пануюча в даному суспільстві правосвідомість, тобто норми по праву 
належного, що не допускають психічної протидії з боку зобов‘язаного й 
що дають управомоченому таку енергію вимоги, що здатна перебороти 
енергію опору зобов‘язаного. Це — правосвідомість ідейно пануючої 
частини суспільства. Вона звичайно є й фактично пануючою частиною 
того ж суспільства, тобто в її руках перебуває економічне й політичне 
панування, звичайно співпадаючі, тому що економічний суверенітет 
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спричиняє суверенітет політичний. Ця пануюча частина суспільства 
створює офіційне право, тобто норми, що приводять у життя 
організованою міццю суспільства в особі його органів»

1
. 

Також слід звернути увагу на зв‘язок поглядів М. Рейснера із 
психоаналізом, що на тім етапі давала потенційно багатообіцяючу 
можливість поглянути на соціальну дійсність у контексті психологічних 
процесів, завдяки яким багато в чому індивід стає частиною суспільства. 
І вважається, що саме М. Рейснер був одним з перших хто це зрозумів. 
Невипадково М. Рейснер на початку 20-х років ХХ ст. написав серію 
статей, присвячених психоаналізу.  

На практиці реалізація психологічного підходу до права вилилася в 
концепцію «революційної правосвідомості», що в умовах Радянської 
Росії фактично перетворилася в основу для свавілля з боку різних 
учасників подій тих років, масових страт і т. д. Член ВЧК М. Лаціс 
говорив: «Ми винищуємо буржуазію як клас. Не шукайте на слідстві 
матеріалу й доказів того, що обвинувачуваний діяв справою або словом 
проти радянської влади. Перше питання, що ви повинні йому 
запропонувати, якого він походження, виховання, утворення або 
професії. Ці питання й повинні визначити долю обвинувачуваного. У 
цьому зміст і сутність червоного терору»

2
. 

Коли вся небезпека «революційної правосвідомості» була 
усвідомлена й оформилася в розуміння, що на його основі важко 
сформувати стабільну цілісну правову систему, яка б забезпечила 
нормальне функціонування суспільного організму почався пошук інших 
підстав щодо формування юридичної науки й практики, а відповідно 
іншого праворозуміння. І тут погляди звернулися на соціологічну школу 
права, а відповідно на можливість соціологічного трактування розуміння 
права в рамках марксизму. 

Це було зумовлено тим, що в міру досить тривалого панування 
марксистської ідеології в суспільному житті складалися нові, засновані на 
марксистських інтерпретаціях, суспільні відносини, з‘явилася можливість, 
як ми вже відзначали вище, використати соціологічну складову 
марксистського розуміння права для формування цілісної юридичної 
теорії. Це зробив проф. Московського університету, Голова Верховного 
Суду РСФСР, а також колишній голова Уряду Радянської Латвії у 1919 р. 
П. Стучка, який відіграв помітну роль у процесі зародження й 
становлення радянської теорії права.  

Основними початками нового, революційно-марксистського 
соціологічного праворозуміння, згідно з П. Стучки, є: 1) класовий 
характер усякого права; 2) революційно-діалектичний метод (замість 
формальної юридичної логіки); 3) матеріальні суспільні відносини як 
базис для пояснення й розуміння правової надбудови (замість пояснення 
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правовий відносин із закону або правових ідей). При цьому радянське 
право він розглядав як «пролетарське право»

1
.  

Ці погляди П. Стучки знайшли своє відображення у загальному 
визначенні права, даному в офіційному акті НКЮ РСФСР (грудень 1919 
р.) «Керівні початки по кримінальному праву РСФСР», у якому право 
визначене, як «система (або порядок) суспільних відносин, що відповідає 
інтересам пануючого класу й охоронювана його організованою силою 
(тобто цього класу)»

2
.  

Ще однією фактично соціологічною школою праворозуміння в 
радянській науці розглянутого періоду, була теорія члена Комуністичної 
академії (потім її віце-президента), а з 1936 р. зам. наркома юстиції Е. Б. 
Пашуканіса. Він розглядав право як буржуазне явище, і після 
буржуазного права неможливий який-небудь новий тип права, якесь 
нове, після буржуазне право. Із цих позицій він відкидав можливість 
«пролетарського права». Звідси очевидно, що теорія права — це 
марксистська критика основних юридичних понять як містифікацій 
буржуазної ідеології»

3
. 

При цьому право — не ідеологічна конструкція, воно реальність: 
певні відносини між людьми. Звідси вводить право (форму права) до 
товару (форми товару) і генетично виводить право з мінових відносин 
товаровласників. У цьому зв‘язку його теорія права в літературі того часу 
одержала назву «міновою» або «трудовою теорією» права, оскільки в 
його концепції «категорії трудової вартості відповідає категорія 
юридичного суб‘єкта»

4
.  

Справді, соціологічний підхід був більш зручним для становлення 
Радянської держави, проте характер відносин, що складався на території 
СРСР був дуже мозаїчним, поліваріантним, а в умовах чіткої лінії на 
побудову жорстко централізованого суспільства соціологічна концепція 
влаштовувала мало. А так само з огляду на ту обставину, що до кінця 
20-х років ХХ ст. в СРСР виникла досить значна кількість нормативно-
юридичних актів, здійснена державною владою «робітників і селян», 
поступово почала перемагати нормативістська інтерпретація 
марксистського розуміння права. До середини 30-х років ХХ ст. саме ця 
інтерпретація одержала статус «єдино правильної».  

Головним провідником нормативного розуміння права в ці роки у 
світській науці та практиці був випускник Київського університету А. 
Я. Вишинський (1883-1954). Однак, слід зазначити, що нормативне 
визначення права — це не плід інтелектуальної діяльності тільки 
А. Вишинського, — це результат розвитку юридичної науки того часу. 
Невипадково М. Байтін зауважує, що «зусиллями багатьох відомих 
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вчених-юристів, у числі яких були М. А. Аржанов, М. М. Агарков, С. А. 
Голунський, Н. Н. Полянський, М. С. Строгович, Н. Г. Александров, С. Н. 
Братусь та ін., наприкінці 30—40-х років було вироблено нормативне 
розуміння й визначення права як системи діючих у державі юридичних 
норм»

1
.  

Тут слід зауважити, що визначення права, як системи правил 
поведінки було дано в нашій юридичній науці ще в середині 20-х років ХХ 
ст. Н. Криленком, який вважав, що право «є не що інше, як система 
норм, що мають завданням виправдати або охороняти існуючий 
порядок»

2
. Але в силу згаданих вище причин тільки у кінці 20-х на 

початку 30-х років ХХ сторіччя, це праворозуміння стає пануючим. Це 
знайшло своє відображення у рішеннях Всесоюзної наради юристів з 
питань науки Радянської держави й права в липні 1938 р., і яке схвалило 
наступне визначення права: право це система встановлених або 
санкціонованих державою формально-визначених, загальнообов‘язкових 
норм, що виражають волю економічно пануючого класу (або союзу класів 
і соціальних верств) і виступаючих як класовий регулятор суспільних 
відносин. При цьому «закон, є форма, у якій виражається воля 
пануючого класу. Право — це не один закон, а вся сума або вся 
сукупність законів»

3
. 

В подальшому саме ця точка зору панує, а точніше є єдиною, як у 
юридичній науці, так і у практиці. При цьому слід звернути увагу, що 
нормативна теорія права одержала комплексний, всебічний розвиток у 
радянський юридичній науці. 

Однак, деякі правові інститути, яки з‘явилися у радянський 
державно-правовій системі, на етапах домінування психологічних та 
соціологічних концепцій праворозумінння не зникли, вони зайняли певні 
ніші у згаданій системі, і деякі з них продовжують існувати сьогодні. Так,  

стаття 39 КК, прийнятого 28.12.1960 передбачала, що ―Суд 
призначає покарання в межах, встановлених статтею закону, яка 
передбачає відповідальність за вчинений злочин, у точній відповідності з 
положеннями Загальної частини цього Кодексу. При призначенні 
покарання суд, керуючись правосвідомістю (виділено мною — А.М.), 
враховує характер і ступінь суспільної небезпечності вчиненого 
злочину (виділено мною — А.М.), особу винного і обставини справи, що 
пом'якшують і обтяжують відповідальність‖; 

ч.3. ст..323 КПК України, прийнятого 28.12.1960, і яка діє і сьогодні 
встановлює ―Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням 
(виділено мною — А.М.), що ґрунтується на всебічному, повному і 
об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись 
законом‖; 
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 ст. 252 Кодексу УРСР про адміністративні правопорушення, 
прийнятий 07.1.21984 р. передбачала, що ―Орган (посадова особа) 
оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на 
всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх 
сукупності, керуючись законом і соціалістичною 
правосвідомістю‖(виділено мною — А.М.)‖. До речі сучасна діюча 
редакція цієї статті наступна: ―Орган (посадова особа) оцінює докази за 
своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і 
об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, 
керуючись законом і правосвідомістю‖; аналогічні положення можливо 
знайти і в інших актах сучасного українського законодавства. Наприклад, 
відповідно до п.5.4. Положення про порядок накладення 
адміністративних штрафів, затв. постановою Правління Національного 
банку України від 29 грудня 2001 року N 563, та яке регулює 
встановлення відповідальності за порушення банківського 
законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України 
або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників 
чи інших кредиторів банку, порядку подання фінансової звітності та 
ведення бухгалтерського обліку при ліквідації банку, за незаконне 
розголошення або використання інформації, що становить банківську 
таємницю, протидію тимчасовій адміністрації або ліквідації банку, 
здійснення банківської діяльності без банківської ліцензії, передбачено, 
що ―Посадова особа оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, 
що ґрунтується на всебічному, повному й об'єктивному дослідженні всіх 
обставин справи в їх сукупності, керуючись Законом і правосвідомістю 
(виділено мною –А.М.).  

ст.161 ЦК УРСР, прийнятого 18.07.1963, передбачала, що 
―Зобов'язання повинні виконуватися належним чином і в установлений 
строк відповідно до вказівок закону, акту планування, договору, а при 
відсутності таких вказівок — відповідно до вимог, що звичайно 
ставляться (виділено мною –А.М.)‖.  

ст.233 цього ж Кодексу встановлювала, що ―Якість проданої речі 
повинна відповідати умовам договору, а при відсутності вказівок у 
договорі — вимогам, що звичайно ставляться (виділено мною –А.М.)‖. 

До речі ця стаття в незмінному виді діяла весь час чинності 
зазначеного кодексу, тобто до 01.01.2004р.; 

тощо. 
В той же час після смерті Й. Сталіна, і настання т. зв. «відлиги», у 

середині 50-х — початку 60-х років ХХ ст. відбулося певне послаблення 
адміністративного тиску на всі сторони життя суспільства, у тому числі на 
юридичну науку. Це знайшло своє відображення, крім іншого в тім, що 
з‘явилися альтернативні нормативістському тлумаченню права, яке 
стало здобувати характеристику догматичного, підходи.  

З‘явилися вчені, які фактично повертаються до обґрунтування 
психологічного та соціологічного напрямів марксистського вчення про 
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право. При цьому все це відбувалося у межах введеного в цей період у 
обіг поняття «широке розуміння права». Так наприклад, С. Кечекьян, А. 
Піонтковський та ін. трактували право через норму й правовідносини, а 
Я. Ф. Миколенка розглядав право як єдність норми, правовідносин і 
правосвідомості. З‘являються навіть такі точки зору, які, власне кажучи, 
можна було б віднести до природно-правового підходу. Це, зокрема, 
стосується поглядів Е. Лукашевої, В. Нерсесянца, Л. Мамута, які, 
зокрема, порушили питання про розмежування права та закону.  

Звертаючи на це увагу, М. Байтін відзначає, що «поряд з 
нормативним складалося й більш широке розуміння права, зародки 
якого, як і нормативного, виникли ще в 20-х роках Наприкінці 30—40-х 
років А. К. Стальгевич, а потім в 50-і роки С. Ф. Кечекьян й А. А. 
Піонтковський запропонували розуміти під правом, крім норм, також і 
правовідносини. Згодом Я. Ф. Миколенко висловився за включення в 
поняття права ще й правосвідомість»

1
. 

Закінченням ―відлиги‖ не привело до зворотного повернення до 
виключно вузько-нормативного розуміння права. ―Широкий підхід до 
права‖ продовжував існувати, однак офіційне визнання все ж мала 
нормативна школа права. Тут також слід зазначити, що в цей період (60-
80-х роках ХХ ст.) концепція нормативістського розуміння права 
продовжувала розвиватись та поглиблюватись. Значний вплив на її 
розвиток у ці роки зробив П. Недбайло, С. Алексєєв (сказане стосується 
його праць зазначеного періоду), М.Байтін та ін..  

На наш погляд, найбільш повною мірою та вдало нормативну 
теорію права в цей період виклав С. Алексєєв у своїй двотомній праці 
«Теорія права», що була написана наприкінці 70-х — початку 80-х рр. 
минулого століття.  

Однак слід зауважити, що певний плюралізм праворозуміння, що 
мав місце у цей період не знайшов адекватного прояву у практиці. В 
цілому юридична практика була орієнтована на нормативне 
праворозуміння, його основні концептуальні побудови. Хоча, як вже 
показувалось вище, певний вплив не вузького розуміння права був у 
наявності. Однак, це результат збереження в загальних рисах принципів, 
підходів та змісту правового регулювання, що склались у радянський 
юриспруденції задовго до початку ―відлиги‖.  

Тенденція плюралізації праворозуміння була отримала ―нове 
дихання‖ в роки «перебудови», зокрема, після розпаду СРСР. У цей же 
період критика вузького (у цьому випадку можна сказати: нормативного) 
розуміння набула безмежного характеру, стала дуже гострою. І якщо 
дискусії 60-70-х роках ХХ ст. не змогли подолати гегемонію нормативної 
школи праворозуміння у вітчизняній науці, то в 90-х роках ХХ ст. 
нормативна школа було відсунута на другий план природно-правовими 
та інтегративними теоріями праворозуміння. В цей період саме ці школи 

                                                 
1
 Теория государства и права / Под ред. Н. И. Матузова и А.В.Малько. — М., 1997 — С.136. 
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доктринально починають визнаватись, і навіть інколи панувати. Однак 
юридична практика, як така в цілому залишається на фундаментальних 
засадах нормативного право розуміння, що багато в чому обумовлено 
внутрішньою логікою та змістом як природньо-правової (яка за своїм 
змістом є набором в більшості випадків декларацій та принципів досить 
абстрактного характеру), так і інтегративних теорій (останні носять, як 
правило, характер еклектичних компіляцій).  

Все це призвело до того, що на сучасному етапі розвитку 
української юридичної теорії та практики всі згадані вище концепції 
розуміння права стали конкурувати між собою, в тому числі в процесі 
формування основ певних галузей законодавства (наприклад, 
конституційне право України в цілому зовні орієнтовано на природньо-
правове праворозуміння, а цивільне — на соціологічне, тоді як 
кримінальне законодавство України спирається фактично виключно на 
нормативне праворозуміння тощо). 

Саме у багатоаспектністі розуміння, що таке право, та намаганні 
поєднати різні праворозуміння у межах однієї правової системи (і 
відповідно юридичної практики) лежить основна причина неузгодженості, 
суперечливості та недостатньої системності українського правової 
системи. І ту слід розуміти, що це з одного боку є наслідком історії 
розвитку українського суспільства, а з іншого — тих впливів, втручань та 
викликів, які виникають, які воно (українське суспільство) на собі відчуває 
(в тому числі нав‘язання певних інститутів та підходів, які притаманні 
англо-американський правовій системі, яка в цілому орієнтована на 
соціологічну школу).  

Тому до тих пір доки вітчизняна юридична наука сама чітко не 
зрозуміє та не сформулює яке праворозуміння є найбільш прийнятним 
для України сьогодні, доки не сформується відповідна суспільна думка з 
цього приводу, правова система України (якщо її можливо назвати 
системою) приречена на те, щоб бути суперечливою, нецілісною, 
колізійною тощо. При цьому законодавець (у самому широкому смислі 
цього поняття) за великим рахунком у даному випадку буде не до чого. 
Останнє не слід тлумачити, як заперечення помилок у діяльності 
законодавця. Помилки є і будуть, однак не вони мають визначальний 
характер для зниження рівня системності української правової системи.  

Таким чином, на підставі всього вищевикладеного можна 
констатувати, що: 

— існує певний генезис пануючого у вітчизняній науці 
праворозуміння залежно від етапів розвитку суспільно-політичної 
системи країни; 

— історія розвитку вітчизняної юридичної теорії та практики багато 
в чому пов‘язана із змінами у пануючих явлень про те, що є право, як 
воно співвідноситься з законом тощо; 

— зміни панівного праворозуміння завжди відбивалось у сфері 
законодавства та юридичної практики шляхом формування (зміни, 
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заперечення тощо) відповідних юридичних інститутів, конструкцій, 
принципів, аксіом тощо; 

— незважаючи на те, що починаючи з кінця 30-х рр.. ХХ сторіччя у 
вітчизняній юридичній науці та практиці панувало нормативне 
праворозуміння, що знайшло відображення в адекватному зазначеному 
праворозуміння побудови юридичної сфери (наука, практика, правова 
система, правова свідомість тощо) окремі інститути, підходи тощо, які за 
своєю суттю є притаманними психологічному та соціологічному 
розумінню праву, зберегли своє місце у правовій системі (хоча, як 
правило, місце та значення таких інститутів, підходів тощо для правової 
системи в цілому кардинально змінювалось); 

— сучасному етапі розвитку української юридичної науки та 
практики притаманний широкий плюралізм у сфері праворозуміння, що 
знаходить свій вираз і у практичній (в тому числі законодавчий) площині; 

— плюралізм праворозуміння це не нове явище для вітчизняної 
юридичної науки; 

— нині у вітчизняній юридичній теорії (а також у практиці) явно 
проглядається тенденція, спрямована на розширення впливу природно-
правових та інтегративних теорій право розуміння; 

— проблеми з якими ми стикаємося у юридичній практиці, і які 
пов‘язані з неузгодженістю, суперечливістю тощо української правової 
системи, є наслідком відсутності скорегованого та несуперечливого 
погляду на праворозуміння на базі якого необхідно сформувати 
(трансформувати) зазначену систему. Крім іншого відсутність такого 
праворозуміння не тільки не дає змоги внести до цієї систему необхідні 
новації, а й виправити існуючи в цій системі недоліки; 

— тощо. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМАТИВНОЇ ПРИРОДИ  

ПОНЯТТЯ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ  
МЕТОДОМ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОЇ КРИТИКИ 

 
UNDERPINNING OF NORMATIVE NATURE  
OF THE PUBLIC AGREEMENT CONCEPT  

WITH THE METHOD OF TRANSCENDENTAL CRITICISM 
 

У статті приводиться обґрунтування нормативного поняття 
суспільного договору як різновиду публічно-правового зобов’язання щодо 
створення держави за особистим суб’єктивним правом на основі 
методу трансцендентальної критики. Дається визначення 
нормативного поняття суспільного договору та формулюються певні 
фундаментальні висновки стосовно загальної нормативної теорії 
договору. 

 
In the article grounding of normative concept of public agreement has 

been given as the variety of public-private obligation concerning to creation of 
the state after the personal equitable right on the basis of the transcendental 
criticism method. Determination of normative concept of public agreement has 
been given and the fundamental conclusions of the general normative theory of 
agreement have been formulated. 

 
Дослідження нормативної природи поняття публічно-договірного 

зобов‘язання на основі критичного трансцендентального методу 
Еммануїла Канта дає можливість представити контрактну (договірну) 
теорію держави не як історичну теорію походження держави, де поняття 
суспільного договору виступає історичною категорією, а як власне 
юридично-деонтологічну теорію за своєю філософсько-правовою 
природою, де поняття суспільного договору виступає теоретичною 
категорією. При цьому нормативне поняття суспільного договору є 
настільки значимим для юридичної теорії, що висновки, які стосуються 
нормативної природи суспільного договору є також основоположеннями 
фундаментально-теоретичного плану юридичної науки, вони 
допомагають визначити основні параметри правової реальності. 

Нормативне поняття суспільного договору може бути використане 
філософією і теорією права, конституційним правом і політологією в 
якості нормативної теорії суспільного договору, теорії політичної 
самоорганізації громадянського суспільства, теорії визнання суб‘єктивно-
особистого права; воно є основою для теорії правової держави (оскільки 
дає обґрунтування поняття держави за правовим статусом особи). Його 
використання можливе і в якості самостійної фундаментальної теорії і як 
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метод критики прикладних понять. Воно носить форму доктринального 
джерела для галузевих юридичних дисциплін, зокрема, конституційного 
права, міжнародного права. 

Метод 
Специфіка критичного методу дослідження нормативного поняття 

суспільного договору полягає в тому, що ні позитивна юридична школа, 
яка використовує індуктивний підхід для побудови теорії права, ні 
історична школа права, що спирається суто на дослідження догми права 
без виходу на створення теорії права, ні школа філософів права, які 
використовують трансцендентальну дедукцію, вважаючи її різновидом 
критичного методу Канта

1
, не вважають за можливе обґрунтовувати 

нормативну природу публічно-договірного зобов‘язання. І проблема тут 
полягає не стільки в суб‘єктивних уподобаннях представників різних 
шкіл, скільки в об‘єктивній недостатності їх методів дослідження для 
опрацювання вказаного поняття. Справа в тому, що в межах вказаних 
шкіл методологічно індукція та дедукція, як основні наукові підходи 
дослідження природи поняття, виявляються розірваними. Кожна школа 
при створенні теорії права робить акцент на якомусь із цих підходів. Між 
тим, критичний метод Канта якраз і полягає в належному узгодженні 
дедуктивного та індуктивного підходу при створенні теоретичного 
поняття. Звідси, метод Канта — це метод координації наукових підходів, 
— на чому і наголошувала Марбурзька школа

2
. Однак, цього не 

достатньо. 
Метода Канта, як формально-логічний прийом, є методом 

доведення необхідних та достатніх умов певного положення. При цьому 
сам процес доведення постає як процедура узгодження індукції, як 
необхідної умови, та дедукції, як достатньої умови певного припущення. 
Звідси, трансцендентальна критика, як метод обґрунтування 
теоретичного поняття, не є лише трансцендентальною дедукцією чи 
позитивною індукцією, вона є процедурою доведення теореми, в якій 
представлена і позитивна індукція (як необхідна умова), і 

                                                 
1
 Характеристику шкіл та напрямків філософії права див., зокрема, Савальський В. О. [Савальскій В. А. 

Основы философіи права въ научномъ идеализмъ. Марбургская школа философіи: Когенъ, Наторпъ, 

Штаммлеръ и др. Том І. — Москва. Типографія Императорскаго Московскаго Универистета, 1909. —, с.3-

18]. Так, метод Марбурзької школи визначається ним як критичний трансцендентальний, що полягає ―у 

віднесенні понять до фактів наукового досліду та орієнтуванні в них‖ [Там само, с.12]. На цій основі 

критична філософія Марбурзької школи визначається як критичний трансцендентальний ідеалізм, або 

просто філософією наукового ідеалізму. В основі критичного трансцендентального методу цієї школи лежить 

поняття трансцендентальної дедукції, як відмінної від психологічної та метафізичної дедукції. А саме 

поняття трансцендентальної дедукції визначається орієнтуванням логіки в фактах математичного 

природознавства, а етики в юриспруденції.  

А також Кістяківський Б. О. ―Социальные науки и право. Методологическая природа науки о праве‖ 

[Кистяковский Б. А. Философия и социология права / Сост., примеч., указ. В. В. Сапова. — СПб.: РХГИ, 

1999. — с.221-241]. 
2
 Див. Савальський В. О., зокрема, ―Етика як особливе пізнання. Систематичний та генетичний методи у 

співвідношенні між собою. Етико-телеологічний та техніко-телеологічний ряд. Примат практичного розуму. 

Не паралелізм, а координація методів‖ [Савальскій В. А. Основы философіи права въ научномъ идеализмъ. 

Марбургская школа философіи: Когенъ, Наторпъ, Штаммлеръ и др. Том І. — Москва. Типографія 

Императорскаго Московскаго Универистета, 1909. —  с.79-141]. 
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трансцендентальна дедукція (як достатня умова). Поняття обґрунтоване 
методом трансцендентальної критики має чисту (апріорну, доемпіричну) 
природу, але воно є вже формальним поняттям, а не безформною ідеєю 
чи розмитим принципом.  

Специфіка філософського критичного методу як 
трансцендентального логічного полягає в узгодженні індуктивного та 
дедуктивного підходу при обґрунтуванні нормативної природи поняття 
суспільного договору. При цьому, як різновид формально-логічного 
методу, що базується на математичній логіці, він носить форму 
доведення. Тому метод трансцендентального доведення нормативної 
природи поняття суспільного договору полягає в представленні 
необхідних та достатніх обґрунтувань гіпотези, що нормативне 
поняття суспільного договору містить загальну структуру договірного 
зобов‘язання: Суб‘єкти, Об‘єкт, Предмет, Гарантії

1
 і має відмінність від 

нормативного приватноправового зобов‘язання.  
Інакше кажучи, при обґрунтуванні нормативної природи поняття 

суспільного договору скористаємося методом доведення необхідних та 
достатніх умов гіпотези, що нормативне поняття суспільного договору 
містить загальний склад договірного зобов‘язання, на підставі цього є 
правовою нормою — публічно-правовим зобов‘язанням. У межах 
спільного загального складу договірного зобов‘язання публічний договір 
відрізняється від приватного за філософсько-правовим змістом, що 
показується при розкритті їх нормативної природи. 

Розглянемо Теорему про нормативну природу поняття суспільного 
договору. 

Теорема:  
Філософсько-правове поняття суспільного договору є 

публічно-правовим зобов’язанням і має нормативну природу.  
Необхідна умова (індукція)  
Гіпотеза дослідження полягає в тому, що нормативне поняття 

суспільного договору містить загальний склад договірного зобов‘язання 
(S, O, П, Гар.). Він є результатом теоретичного узагальнення системи 
догми приватного римського права. 

При виході на поняття суспільного договору як публічно-правового 
зобов‘язання в правовій теорії слід використовувати загальний склад 
договірного зобов‘язання, а не поняття суспільного договору в розумінні 
―договір асоціації + договір підкорення‖, прийняте для тлумачення в догмі 
та метафізиці права. Поняття суспільного договору, що містить 
загальний склад договірного зобов‘язання, має в теорії права 
ноуменальну апріорну природу, на підставі цього може визначатися в 
                                                 

1
 Така структура договірного зобов‘язання є результат теоретичного узагальнення догми приватного 

римського права. Про загальну структуру приватного договору див., зокрема, Черданцев А.Ф. Толкование 

права и договору. Учеб. пособие для вузов  [6, с.320-332], а також про системи інституційного та 

пандектного права, що вплинули на розробку системи сучасного приватного права див. у Грімма Д.Д. 

[Гриммъ Д. Д. Лекціи по догме римского права. Пособіе для слушателей. Изд. 6-е испр. и доп.. — c.15] та 

Хвостова В.М. [Хвостов В. Н. Система римского права. Учебник. — М.: Изд-во «Спартак», 1996. — c. 12-13]. 
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правовій реальності як правова категорія actio (норма); поняття 
суспільного договору як ―договору асоціації + договір підкорення‖ має 
феноменальну апостеріорну природу, в наслідок цього в правовій 
реальності як формально-логічна правова категорія actio визначатись не 
може.  

Необхідність використання в моделюванні чистої правової 
реальності саме загального формально-логічного поняття складу 
договірного зобов‘язання, витікає із постулату про розширення 
практичного розуму, оскільки склад договірного зобов‘язання виступає в 
якості належної основи моделювання, що має категоріальний статус в 
правовій реальності. Саме постулат про розширення практичного 
розуму (як положення про примат практичного розуму) передбачає 
створення формальних умов (критеріїв) дійсності певних практичних 
(догматичних) положень, тобто використання загальних формально-
логічних категорій права при створенні теорії права відносно практики 
(фізики права). На основі уявлення про цей постулат створюється 
чиста теорія права як метафізика права або як теоретична наука права, 
відмінна від догми права

1
 . 

Оскільки саме загальне теоретичне поняття договору, що містить 
склад договірного зобов‘язання, як апріорне та безумовне, відповідає 
вимогам формального критерію як умови дійсності емпіричних форм, 
воно і є логічний prius теорії відносно фізики (догми і практики) в науці. 
Тобто, воно і визначає формально-логічну категорію actio в правовій 
реальності, нормативний зміст якої розкривається в філософії права. 

Достатня умова (дедукція)  
За визначенням нормативної філософії, юридична реальність 

включає поняття суб’єкта, об’єкта та правила їх співвідношення, тобто 
норми. Це — суть категорії правової реальності

2
.  

Не важко побачити, що юридичне відношення у нормативному 
розумінні містить загальну структуру договірного зобов‘язання (S, O, П, 
Гар.), яку опрацьовує теорія права і на основі якої воно й пояснюється у 
філософсько-правовому розумінні як ―суб‘єкт-суб‘єктне відношенням з 
приводу користування речами‖, тобто норма права. При цьому таке 
трактування поняття норми права як юридичного відношення взято в 
філософії права на основі системи догми римського приватного права і в 
сучасній нормативній теорії права стосується воно приватноправового 

                                                 
1
 Див. Ем. Кант. Метафізика права. Загальні положення вчення про право [Кант Эммануил. Метафизика 

нравов в двух частях.1797. Сочинения в 6-ти томах [Под общ. ред. В. Ф.  Асмуса, А. В.  Гулыги, 

Т. И. Ойзермана], Т.4.Ч.2, с. 107-474. — М.: Мысль, 1965. — 478 с.]. 
2
 Див. В. Савальський: ―Юридична реальність дається у юридичному відношенні (= дії) і його елементах: 

суб‘єкті, об‘єкті, відношенні та правилі відношення (нормі, законі). Суб‘єкт, об‘єкт, відношення та правило 

відношення і суть a priori юридичного досліду, ті логічно необхідні умови, які роблять його можливим... 

[Савальскій В. А. Основы философіи права въ научномъ идеализмъ. Марбургская школа философіи: Когенъ, 

Наторпъ, Штаммлеръ и др. Том І. — Москва. Типографія Императорскаго Московскаго Универистета, 1909. 

— с. 216] 

... Юридичне відношення конструюється в чотирьох моментах: суб’єкт, об’єкт, відношення і його правило. 

Ці моменти і суть категорії права [Там само, с. 218]‖. 
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зобов‘язання, але не розповсюджується на публічно-правове. Тому 
категоріальний статус поняття суспільного договору як норми права, що 
має публічно-правову природу, обґрунтовується в фундаментальній 
теорії права завдяки поясненню різниці між публічно-правовим та 
приватноправовим зобов‘язанням в рамках загальної структури 
договірного зобов‘язання. Без такого пояснення поняття суспільного 
договору залишається лише трансцендентальною ідеєю, за якою 
мислиться розширення практичного розуму та створення особливої 
реальності права, але не є чистим поняттям в межах цієї реальності, — 
оскільки його не можна подати як ―суб‘єкт-суб‘єктне відношення з 
приводу користування речами‖, тобто норму права. 

Різниця між приватноправовим та публічно-правовим 
зобов‘язанням в межах загального складу договірного зобов‘язання 
полягає в специфіці природи речі в суб‘єкт-суб‘єктному відношенні. У 
загальному складі договірного зобов‘язання річ визначається як 
Предмет договору. Для приватного права Предмет договору — це 
звичайна річ, що має категоріальний статус ―річ‖ в правовій реальності. 
Для публічного права, Предмет договору — це публічна річ, яка є 
розумна річ. Тобто, вона має форму буття в своїй структурі організації

1
 

і, на цій підставі, вона визначається не як річ, а як особа
2
 за своїм 

категоріальним статусом у правовій реальності. 
Метою і завданням нормативного публічно-правового договору 

щодо створення держави, як ―інтерсуб‘єктного спілкування осіб з приводу 
користування речами‖, виступає створення публічної речі як юридичної 
особи, що в той же час є гарантією особистого права суб‘єктів 
суспільного договору загалом. Тобто, це таке розпорядження публічною 
річчю в договорі, за якого вона створюється як особа та суб’єкт 
права, і в цьому полягає забезпечення гарантій особистого правового 
статусу для суб‘єктів такого договору. Інакше кажучи, метою (Об’єктом) 
суспільного договору, як нормативно-правового зобов‘язання, є 
створення формально-юридичних гарантій суб’єктивно-особистого 
статусу (правового статусу осіб) для індивідів у громадянському 
суспільстві шляхом створення держави як юридичної особи. Це та 
норма, якою забезпечується загалом суб‘єктивно-особисте право (як 
фізичних, так і юридичних осіб) в правовій реальності. 

                                                 
1
 Першим різницю між правовими категоріями річ та особа показав Самійло Пуффендорф. (Про Самуїла 

Пуффендорфа див., зокрема, Б. Чичерін [Чичерин Б. Н. История политических учений. В 5-ти частях. Часть 

2. Новое время. — М.: Типография Грачева и комп., 1872. — с. 137-145]). 

 Особа — це річ, для якої діє закон свободи волі, а не принцип причинно-наслідкової залежності. На цій 

підставі вона має форму буття, а не тільки форму існування в правовій реальності. Тобто, людина як особа 

— це річ, що має свободу волі, оскільки вона має форму буття, а не тільки існування в реальності. І, так само, 

держава як публічна річ, якщо вона має форму буття, а не тільки існування — вона особа (тільки юридична, а 

не фізична), що діє під законом свободи, а не причинності. Саме тому, що особи мають форму буття, а речі її 

не мають, всі речі існують для осіб, але кожна особа — ціль сама в собі. 
2
 За визначенням метафізиків (зокрема, Самуїла Пуфкндорфа, Ем. Канта) річ, як категорія права, 

відрізняється від особи на тій підставі, що особа має свободу волі, а річ є предметом сваволі інших осіб. 
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Елемент Гарантій в структурі публічно-правового зобов‘язання 
спрямований на конструктивне забезпечення категоріального статусу 
держави як юридичної особи (а не публічної речі) в понятті Предмету 
договору. Такі конструктивні гарантії юридичного статусу держави 
розцінюються в політиці права як республіканський устрій держави. 
Саме він виступає найпершою об‘єктивною формально-юридичною 
гарантією громадянського статусу осіб у суспільстві і особистого статусу 
самої держави. 

Таким чином, маємо обґрунтування гіпотези, що теоретичне 
поняття суспільного договору містить загальну структуру договірного 
зобов‘язання: Суб’єкти, Об’єкт, Предмет, Гарантії (як передбачається 
необхідною умовою обґрунтування), на підставі чого воно може 
визначатися як формально-логічна категорія actio. Нормативний зміст 
цієї категорії розкривається в філософії права завдяки поясненню 
специфіки приватного договору відносно публічного (достатня умова 
обґрунтування) у межах загальної структури договірного зобов‘язання, 
що і дає можливість визначити суспільний договір як публічно-правове 
зобов‘язання нормативної природи. 

Висновок фундаментального плану: критичне поняття суспільного 
договору, як теоретичне на відміну від догматичного, містить 
загальний склад договірного зобов‘язання, на підставі чого має 
категоріальний статус actio в правовій реальності. Нормативна природа 
цього поняття розкривається завдяки поясненню специфіки правила 
Суб’єкта

1
 в рамках публічно-правового зобов‘язання. 

Наслідок 1: На основі нормативного поняття суспільного договору 
здійснюється моделювання структури чистої (трансцендентальної) 
системи права — системи суб’єктивного-особистого права. 

Наслідок 2: Достатня умова доведення нормативної природи 
суспільного договору, в якій розкривається філософсько-правовий 
аспект цього поняття, є основою для трансцендентальної дедукції 
поняття правової держави. Вона полягає в обґрунтуванні 
категоріального статусу держави за особистим (ius personаі), а не за 
речовим (ius res) правом.  

Специфіка правила Суб’єкта в нормативному понятті 
суспільного договору (або закономірність деонтологічного плану як 
Об’єкт суспільного договору) 

                                                 
1
 Правилом Суб‘єкта в філософії права визначається поняття суб‘єктоздатності особи — здатності її 

визначатися та діяти у відповідності до закону свободи волі. Як правоздатність вона відрізняє особу від речі, 

на тій підставі, що особа має свободу волі, а річ — ні. Як дієздатність, це — етико-телеологічний принцип 

(закономірність) прояву свободи волі розумної істоти (в Ем. Канта формулюється як правило категоричного 

імперативу), у зв‘язку з яким особа повинна діяти, реально набуваючи ознак суб‘єктоздатності. Правило 

Суб‘єкта (правосуб‘єктність) визначає, таким чином, правовий статус особи (як її правоздатність та 

дієздатність). 
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Об’єктом суспільного договору виступає правило Суб’єкта
1
, яке, 

однак, має відмінність в публічному праві відносно приватного. 
За правилом Суб’єкта суб‘єкти права спілкуються в силу не 

каузальної (онтологічної, причинно-наслідкової) чи телеологічної 
закономірності, а в силу етико-телеологічної закономірності 
(деонтологічної): за правилом Кінцевої мети — за законом свободи, яким 
і створюється суб‘єкт права. Але в приватному праві Предметом такого 
спілкування є звичайна річ, а в публічному праві — публічна річ, яку 
треба створити як особу і суб’єкта права. Тому відносини громадян між 
собою, а також між громадянами та державою, з суб'єктивної точки зору, 
мають зміст у публічному праві, що відрізняється від змісту приватного 
права. У приватному праві між суб‘єктами діє принцип урівнюючої 
справедливості, характерний для речового права, у публічному праві 
для суб‘єктів діє принцип розподільчої справедливості, характерний для 
особистого права. 

Прибічникам юридичного позитивізму, стосовно їх сумнівів у 
науковості поняття суспільного договору з підстав його метафізичної 
природи, відсутності за ним статусу теоретичної категорії, різного 
характеру юридичних відносин у публічному та приватному праві

2
, слід 

зауважити: звичайно немає диспозиції сторін у договорі підкорення, як 
елементі суспільного договору, бо немає і самого договору підкорення в 
нормативному публічному договорі. Є інша модель договірного 
диспозитивного зобов‘язання, за якою відтворюється особисте 
суб‘єктивне право, як можливість реалізації (гарантія) особистого права. 
За Предметом зобов‘язання тут маємо стосунки суб‘єктів права не з 
приводу речей, а з приводу створення правової особи, яка виступить 
гарантом особистого суб‘єктивного права суб‘єктів договору, тобто, з 
приводу самого правила Суб’єкта, що виступає Об‘єктом договору. Тут 

                                                 
1
 Див. у цьому плані Ем. Кант ―Метафізика права. Публічне право‖[ Кант Эммануил. Метафизика нравов в 

двух частях.1797. Сочинения в 6-ти томах [Под общ. ред. В. Ф.  Асмуса, А. В.  Гулыги, Т. И. Ойзермана], 

Т.4.Ч.2, с. 107-474. — М.: Мысль, 1965. — 478 с.], а також пояснення поняття юридичного відношення у 

Германа Когена в ―Етикці чистої волі‖: ―... Об‘єктом юридичного відношення є дії суб‘єктів з приводу речей 

(а не сама річ). Юридичне відношення є відношення між суб‘єктами. Це не є відношення причини та дії, а 

відношення такого зв‘язку, який створює самих цих суб‘єктів відносин, а саме їх в якості суб‘єктів‖ (цит. за 

В. Савальським ―Марбурзька школа права...‖ [Савальскій В. А. Основы философіи права въ научномъ 

идеализмъ. Марбургская школа философіи: Когенъ, Наторпъ, Штаммлеръ и др. Том І. — Москва. Типографія 

Императорскаго Московскаго Универистета, 1909. — с.218]). ―...Юридичне відношення є відношення 

певного зв‘язку, певної обумовленості... Обумовленість обумовлює не лише речі (причинно), але також і 

осіб, правові дії, правову волю. Об‘єктом чистої волі є та воля, яка обумовлена (не причинно а) наявністю 

двох суб‘єктів права, тобто правова воля, тобто дії. ―В етиці немає речей, немає предметів; тільки дії, 

виключно дії є тут проблемою змісту і предмета, так що ―все речове право має бути розглянуте в той же час, 

як особисте‖, так що об‘єкт чистої волі є дія, точніше ряд дій в їх єдності, тобто єдність дій, єдність суб‘єкта 

дій, тобто значить в останньому рахунку об’єкт юридичного відношення і є суб’єкт його‖ [Там само, с. 300-

302]. 
2
 Див.: Г. Ф. Шершеневич стосовно подвоєння дійсності права метафізичною системою права 

[Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Учебное пособие. – М., 1911. – Т.1. – c. 33], критика поняття 

суспільного договору [Там само, с. 108-111], критика договірної теорії походження держави [Там само, 

с. 252-255], історичність поділу права на публічне та приватне (поділ права на публічне та приватне — 

історична, а не логічна категорія) [Там само, с. 558-567], держава не визначається як правова категорія в 

теорії права [Там само, с. 212-213]. 
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слід змінити порядок пізнавальної закономірності, який буде визначатися 
вже характером розподільчої, а не урівнюючої справедливості в договорі. 

Публічно-правовий договір — це суб‘єкт-суб‘єктне (інтерсуб‘єктне) 
відношення в праві як диспозитивне, за яким суб‘єктами права 
створюється суб‘єкт публічного права. Стосунки всіх суб‘єктів права 
загалом (як суб‘єктів договору, так і суб‘єкта публічного права, що 
створюється в результаті договору) між собою при цьому оцінюються в 
порядку етико-телеологічному — у порядку розподільчої справедливості, 
характерної для публічного права. При цьому оцінювати слід не державу 
та громадян у ―договорі підкорення‖ як осіб і публічну річ у порядку 
субординації (як різновиді юридичного зв‘язку), а суб‘єктів публічного 
права в їхньому диспозитивному інтерсуб‘єктному спілкуванні за 
правилом розподільчої справедливості. У системі права юридичні 
відносини речового характеру за природою мають інтерсуб‘єктну 
природу на засадах урівнюючої справедливості, а особистісні — 
інтерсуб‘єктну на засадах розподільчої. У зв‘язку з цим приватне право 
можна визначити як суб’єктивне речове, а публічне як суб’єктивне 
особисте право індивіда. У цьому полягає специфіка ―правила Суб‘єкта‖ 
в рамках публічного права відносно права приватного.  

Характер розподільчої справедливості в нормативному публічному 
договорі вказує і на спосіб моделювання за правилом Суб‘єкта в чистій 
системі права. Деонтологічна закономірність, як спосіб моделювання за 
правилом Суб‘єкта, є етико-телеологічна закономірність, яка окрім 
гарантії суб‘єктивного права учасників публічного договору, вказує на 
Кінцеву мету, задля здійснення якої забезпечується спілкування за 
правилом Суб‘єкта. Вона подає процедуру становлення Суб‘єкта, як 
процедуру його створення на більш високому рівні організації, тобто, за 
правилом розподільчої справедливості. Інакше кажучи, у публічному 
договорі правило Суб‘єкта має подвійне навантаження: це й становлення 
осіб шляхом суб‘єкт-суб‘єктного спілкування — таку функцію виконує і 
приватний договір з приводу речей у межах урівнюючої справедливості; 
але це й моделювання (тобто, створення) суб‘єкта права вищого рангу 
організації, що є гарантією суб‘єктивного права осіб у межах розподільчої 
справедливості.  

Моделювання за правилом Суб‘єкта виступає не метою саме 
собою, а є гарантією суб‘єктивного права особи — тобто, самого правила 
Суб‘єкта (правосуб‘єктості осіб). Відношення між різними суб‘єктами 
права різного рангу системи права (фізичними та юридичними) між 
собою здійснюється за правилом Суб‘єкта. При цьому таке відношення є 
інтерсуб‘єктним (тобто, рівноправним і диспозитивним), але 
здійснюваним за правилами розподільчої (на засадах особистого права), 
а не за правилами урівнюючої справедливості (на засадах речового 
права). Публічний договір — це зобов‘язання з приводу суб‘єктивно-



 82 

особистого права, а приватний — зобов‘язання з приводу суб‘єктивно-
речового права 

1
. 

Отже, при моделюванні правової реальності за правилом Суб'єкта, 
суспільний договір — це формула права, в якій суб‘єкт-суб‘єктне 
відношення постає як процес створення суб‘єктами права саме 
юридичної особи та суб‘єкта публічного права, а не просто процес 
розпорядження речами, що є, зокрема, суто предметом приватного 
права. А тому юридичні відносини між суб‘єктами (як інтерсуб‘єтні) в 
публічному праві мають розглядатися саме за суб’єктивним особистим 
правом (розподільча справедливість на засадах урівнюючої), а не за 
поняттями приватного права, як суб’єктивно-речового (урівнююча 
справедливість на засадах урівнюючої). І нормативне поняття публічного 
договору відрізняється від нормативного поняття приватного договору, 
але не структурою своєї норми (на що вказують позитивісти

2
, а в силу 

специфіки етико-телеологічної закономірності, що визначає таке 
спілкування. У приватному праві — це особисте спілкування з приводу 
речей, у публічному праві — це особисте спілкування з приводу 
забезпечення самого правила Суб‘єкта. 

Зокрема, відносно контрактної теорії держави, при моделюванні 
правової реальності нормативне поняття суспільного договору виступає 
в якості формули деонтологічної закономірності, що задає юридичне 
поняття держави як логічну категорію personа і пояснює при цьому 
процес його трансцендентальної дедукції (перетворення „res — 
persones‖). Воно визначає категоріальний статус публічної речі за 
особистим правом, завдяки чому вводяться загальні формально-
юридичні гарантії правового статусу особи у правовій реальності. Отже, 
воно є юридично-деонтологічним за філософською природою. Окрім 
того, воно є фундаментальним поняттям теорії права, оскільки на основі 
загальної структури договірного зобов‘язання задає рівень саме 
політико-правової реальності в чистій системі права. 

Дефініція:  
Нормативне поняття суспільного договору є юридичним 

деонтологічним правилом — нормою, яким у міжсуб’єктному 
спілкуванні осіб з приводу речей задається створення суб’єкта 
публічно-правового спілкування та вводяться загальні формально-
юридичні гарантії суб’єктивного особистого права в правовій 
реальності.  

Фундаментальні положення загальної нормативної теорії 
договору 

                                                 
1
 Пізніше, починаючи з Фіхте і, особливо, в марксизмі речовий характер інерсуб'єктного відношення, який 

стосувався лише приватного права, дав вихід на теорію приватної власності, як визначального фактору 

соціально-економічної теорії, що було невірним, оскільки при цьому ігнорувалося нормативне поняття 

суспільного договору, пов‘язане з публічним правом, і особистий характер інтерсуб'єктних стосунків, який 

ним задавався. 
2
 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Учебное пособие. – М., 1911. – Т.1. – с. 108-111, с. 252-255. 



 83 

Загалом унаслідок доведення Теореми про нормативну природу 
поняття суспільного договору та введення дефініції цього поняття маємо 
певні наступні положення, що стосуються загальної нормативної теорії 
договору та відносяться до сфери фундаментальної теорії права: 

Поняття суспільного договору слід розглядати в теорії права за 
загальною структурою договірного зобов‘язання, що налічує елементи: 
Суб‘єкти, Об‘єкт, Предмет, Гарантії. Маючи загальну структуру 
договірного зобов‘язання, воно є публічно-правовим договором, що має 
статус логіко-юридичної категорії actio в правовій реальності (Необхідна 
умова Теореми). 

Філософсько-правовий зміст категорії actio полягає в тому, що вона 
є ―суб‘єкт-суб‘єктним відношенням з приводу користування річчю‖ — 
нормою права. 

Юридичний зміст нормативного поняття суспільного договору (як 
публічно-правового зобов‘язання) полягає в тому, що воно є 
зобов‘язанням з приводу створення публічної речі як особи та суб’єкта 
права. Це таке користування річчю у міжсуб‘єктному відношенні, де 
публічна річ задається у правовій реальності як особа та суб’єкт 
права. 

Різниця між публічно-правовою та приватноправовою нормою 
полягає у специфіці природи Предмету зобов‘язання (речі), що 
використовується особами як засіб у їх суб‘єкт-суб‘єктному спілкуванні. У 
приватноправовому зобов‘язанні Предмет у договорі має 
категоріальний статус речі, у публічно-правовому зобов‘язанні Предмет 
у договорі має категоріальний статус особи (Достатня умова Теореми). 

Контрактна теорія держави є не теорію походження держави в 
дійсному історичному смислі, а теорією становлення держави у 
суб’єктивно-особистому розумінні. Це правова теорія держави, де 
категоріальний статус держави визначається в деонтологічному порядку: 
держава — це особа та суб‘єкт права, що створюється в міжсуб‘єктному 
публічно-правовому спілкуванні осіб (Наслідок 2). 

Правове моделювання, як процедура створення (конструювання) 
особи з речі, забезпечується завдяки елементу Гарантії в структурі 
публічно-договірного зобов‘язання, завдяки чому міняється 
категоріальний статус речі, як Предмету договору. При цьому укладення 
публічно-правового зобов‘язання в громадянському суспільстві виступає 
формально-юридичною гарантією особистого правового статусу як 
для суб‘єктів суспільного договору, так і для держави, що створюється в 
такому спілкуванні. Контрактну теорію держави ще можна визначити як 
теорію формально-юридичних гарантій правового статусу особи у 
фундаментальному плані правової теорії.  

Нормативна природа публічно-правового зобов‘язання 
обґрунтовується в деонтології права фундаментального плану в силу 
методу трансцендентальної критики, що має форму формально-
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логічного (математичного) доведення Теореми про нормативну природу 
поняття суспільного договору.  

На основі нормативного поняття суспільного договору здійснюється 
моделювання структури чистої (трансцендентальної) системи права — 
системи суб’єктивного-особистого права (Наслідок 1).  

При виході на чисту систему права використовується метод 
моделювання на основі етико-телеологічної закономірності (за Кінцевою 
метою). У процедурі моделюванні трансцендентальна критика 
поєднується із системним підходом і постає як системно-критичний 
метод моделювання правової реальності. 

Саме системно-критичний метод моделювання правової 
реальності обумовлює метаправовий (а не метафізичний) характер цієї 
системи права.  

Отже, метаправовий характер системи права визначається 
способом моделювання та нормативною природою поняття суспільного 
договору, що береться як основа моделювання структури чистої системи 
права. 

Спосіб моделювання в метаправовій фундаментальній системі 
права є етико-телеологічний (за Кінцевою метою) (на відміну від 
метафізичної системи права, де змішується підхід ―Першої причини‖ та 
―Кінцевої мети‖), за принципом розподільчої справедливості на засадах 
урівнюючої. За основу моделювання береться нормативне поняття 
договірного зобов’язання, як поняття ноуменальної природи за його 
загальною структурою. Нормативне поняття суспільного договору, як 
поняття ноуменальної природи, містить загальну структуру договірного 
зобов‘язання (S, O, П, Гар.), на відміну від догматично-метафізичного 
поняття суспільного договору (договір асоціації + договір підкорення), яке 
має феноменальну природу. Догматично-метафізичне поняття 
суспільного договору, яке не має загальної структури договірного 
зобов‘язання, не здатне розкрити його нормативно-правовий зміст як 
―суб‘єкт-суб‘єктного відношення з приводу користування річчю‖ 

1
. 

 Система суб‘єктивного особистого права, у рамках якої задається 
―суб‘єкт-суб‘єктне відношення з приводу створення особи та суб‘єкта 
права‖, тобто вводиться публічно-правова норма як основа 
моделювання політично-правової реальності, налічує декілька рівнів 
ієрархії, де Суб’єктами публічно-правового спілкування виступають і 
громадяни (фізичні особи), і територіальні громади та держави (юридичні 
особи). У цьому плані нормативне поняття суспільного договору налічує 
декілька рівнів, у залежності від природи його суб‘єктів. Нормативне 
спілкування на засадах публічно-правового договору має загальний 

                                                 
1
  Звідси, висновок позитивно-юридичної школи про те, що таке поняття суспільно-правового договору не  

має наукової природи. Обґрунтування нормативної природи суспільного договору, як публічно-правового 

зобов‘язання, що містить загальну структуру договору, є одночасно обґрунтуванням його наукової природи. 
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універсальний характер
1
, воно охоплює всіх представників виду Homo 

sapiens, вводячи для них різнорівневі гарантії їх особистого статусу за 
правилом розподільчої справедливості на засадах урівнюючої.  

Метою укладення суспільного договору для суб‘єктів нижчого рівня 
в ієрархії чистої системи права є створення формально-юридичних 
гарантій свого особистого статусу шляхом створення особи та суб‘єкта 
права вищого рівня. Суб‘єкт-суб‘єктне спілкування з приводу створення 
особи та суб‘єкта права послідовно охоплює від індивідуального до 
загальнолюдського рівні особистої самосвідомості. У межах такого 
спілкування забезпечується поняття правосуб’єктності особи — 
правило Суб‘єкта.  

Поняття правосуб’єктності особи — це Об’єкт нормативного 
суспільного договору. Спільнота індивідів, за якими через створення 
дійсних формально-юридичних гарантій в силу укладення нормативного 
договору в суспільстві, об’єктивно визнано правовий статус осіб, є 
громадянським суспільством у субстанціональному виразі — як 
спільнота індивідів-носіїв правового статусу

2
. Контрактна теорія держави 

ще є на цій підставі теорією визнання суб‘єктивно-особистого права. 
Вона вводить фундаментальні засади правового спілкування в політику 
та позитивне право. 

 Формально-юридичні гарантії правосуб’єктності осіб приводять 
до визначення правової реальності основою політичного спілкування 
індивідів. На цій підставі нормативна теорія суспільного договору є 
також теорією визначення правової реальності основою спілкування в 
громадянському суспільстві. Вона визначає нормативно-правову 
складову існуючої позитивно-соціальної структури громадянського 
суспільства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Як і передбачав Кант, здійснюючи вихід на теорію через догму права, і в чому, власне, і полягає відмінність 

фундаментального поняття від прикладного. 
2
 Кант Эммануил. Метафизика нравов в двух частях.1797. Сочинения в 6-ти томах [Под общ. ред. В. Ф.  

Асмуса, А. В.  Гулыги, Т. И. Ойзермана], Т.4.Ч.2, с. 107-474. — М.: Мысль, 1965. — c.77-87. 
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Б. Малишев 
B. Malyshev 

ПРЕЦЕДЕНТНЕ ПРАВО: PRO ET CONTRA
1
 

 
CASE-LAW: PRO ET CONTRA 

 
У цій статті буде запропонований огляд позитивних та 

негативних рис прецедентної форми права. 
 
The rewiev of positive and negative characteristics of case-law has 

been given. 
 

Прецедентний спосіб правового регулювання суспільних відносин, 
як і будь-яке інше явище, має свої позитивні та негативні риси. 
Узагальнений перелік переваг та недоліків прецедентного права у 
викладенні У. Джелдарта

2
 вважається класичним. Перевагами 

вважаються такі фактори.  
1. Визначеність. Завдяки судовому прецеденту в багатьох 

випадках можна правильно спрогнозувати дії суду при розгляді певного 
спору. (Слід зазначити, що визначеність права, яку надає йому 
прецедентна форма, для англійських юристів має настільки велике 
значення, що переважає всі недоліки

3
.  

2. Здатність до саморозвитку. За допомогою прецеденту можуть 
встановлюватись нові норми права, а старі — бути пристосованими до 
нових обставин та умов. Крім цього, є можливим застосовувати старі 
норми права з урахуванням вимог динаміки розвитку суспільства

4
.  

3. Врахування конкретних обставин. Система кодифікованого 
права не дозволяє при формулюванні норм настільки детально 
враховувати конкретні обставини. У зв‗язку з цим для У. Джелдарта є 
незрозумілим, як німецький цивільний кодекс може містити ―лише 2 500 
статей‖.  

4. Практичність. Прецедентні норми права створюються в 
результаті вирішення реальних справ і ґрунтуються на існуючих у 
дійсності обставинах, тому вони (на відміну від норм, створених 
законодавчим шляхом) перебувають у безпосередньому зв‘язку з 
життям.  

До вищезазначеного переліку більшість сучасних дослідників 
додають також і гнучкість (flexibility). Саме ця властивість вважається 

                                                 
1
 Ця стаття являє собою параграф із нещодавно опублікованої монографії автора: Малишев Б.В. Судовий 

прецедент у правовій системі Англії.- Київ: Праксіс,2008.- 344с.   
2
 Geldart W. Elements of English Law / Prepared by D.C.M.Yardley. — L.: Oxford University Press, 1966. – p. 13-14/ 

3
 Романов А.К. Правовая система Англии: Учеб. пособие.- М.: Дело, 2000. – c. 177 

4
 Ця перевага прецедентного права власне відображає одну з основних аксіом англо-американської правової 

сім‘ї: юридичні норми не повинні бути застиглими, щоб завжди мати здатність сприйняти нові ідеї, які 

виникають по мірі розвитку суспільних відносин [Леви Э. Введение в правовое мышление / Пер. с англ.-М.: 

Наука, 1995. – с. 12]. 
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однією з найважливіших позитивних рис прецедентного права, яка 
полягає у тому, що завжди залишається певна можливість не 
застосовувати прецедент шляхом розрізнення справ за їх істотними 
фактами або обставинами. Таким чином, суд може відокремити 
помилковий прецедент і обмежити його дію

1
. 

На наш погляд, всі зазначені переваги прецедентного шляху 
регулювання характеризують його як деталізований, передбачуваний і 
потенційно гнучкий вплив на суспільні відносини. Ця властивість є 
недосяжною для закону, адже законодавець навіть при великому 
бажанні не може передбачити всю різноманітність та складність 
реального життя, існуючих правовідносин, врахувати напрями і 
швидкість розвитку тих чи інших суспільних відносин. Зазначене 
співвідношення регулятивного потенціалу судового прецеденту та 
закону було відмічено ще на початку ХХ ст., у зв‘язку цим у літературі 
обґрунтовано критикувалася ідея «всемогутності» закону як джерела 
(форми) права: «…найдосконаліший закон у переважній масі випадків 
не в змозі дати більш-менш точні, визначені і стійкі правила для 
врегулювання усіх відносин, які ним охоплюються. Самий чіткий закон 
при самому правильному його тлумаченні досить часто неминуче 
приводить до сумнівних та суперечливих висновків

2
. 

У свою чергу недоліками прецедентного права У. Джелдарт вважає 
такі чинники.   

1. Жорсткість. Прецедент не допускає жодних відхилень у разі, 
якщо він був визнаний обов‘язковим (binding). Відхід від прецеденту не 
допускається навіть у випадку його помилковості.  

2. Загроза непослідовності. Даний недолік є наслідком першого. Ті 
судді, які не бажають слідувати певному прецеденту, можуть 
мотивувати це за рахунок занадто незначних розходжень між 
обставинами справ, начебто виявлених ними. Це сприяє виникненню у 
праві штучних утворень, що призводить до його нелогічності.  

3. Громіздкість та складність. По-перше, завдяки системі 
прецеденту кількість норм є настільки великою, що окремій особі 
досить складно орієнтуватися в них і для обґрунтування своєї правової 
позиції вона змушена звертатися до юристів

3
. По-друге, занадто 

велика кількість прецедентів призводить до того, що часто сторони та 
суддя не здатні проаналізувати всі прецеденти, що мають відношення 
до справи

4
.  

Вище був наведений перелік негативних рис прецедентного права 
з позиції англійського вченого. У свою чергу з точки зору 
континентальних юристів одним із основних недоліків прецедентного 
права є те, що текстуальний вираз диспозиції прецедентної норми 

                                                 
1
 Уолкер Р. Английская судебная система / Пер. с англ. — М.: Юридическая литература, 1980. – 1980, c. 158. 

2
 Демченко Г.В. Судебный прецедентъ.- Варшава, Типографія Варшавскаго Учебнаго Округа. — 1903. – с. 111. 

3
 Shears P.R. General Principles of English Law. –L.: Pitman Publishing, 1995. – p. 28. 

4
 Кросс Р. Прецедент в английском праве / Пер. с англ. — М.: Юридическая литература, 1985. – с. 197. 
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права не чітко сформульований, — її потрібно виокремлювати з тексту 
судового рішення. Ця особливість кардинальним чином суперечить 
притаманному римській традиції розуміння права, яка привчила бачити 
право у вигляді ретельно структурованих, послідовно викладених 
норм, зміст яких чітко сформульований за допомогою лаконічних 
виразів абстрактного характеру.  

Г. Демченко з цього приводу зауважував, що прецедентне право 
не дає загальних правил, виражених у твердих та визначених словах. 
Воно пропонує лише окремі приклади, окремі прецеденти, з яких суддя 
сам має виокремлювати загальні положення

1
. 

Проте, як бачимо, казуїстичність норм прецедентного права є 
такою самою об‘єктивною властивістю прецедентного права, як і 
абстрактність норм законів. Отже, казуїстичність викладення диспозиції 
норми може, залежно від контексту, розглядатися водночас і як його 
недолік, і як перевага. Це ж саме стосується і абстрактного стилю 
викладення норми закону. 

О. Романов до зазначених недоліків додає ще і повільність 
процесу внесення змін до прецедентного права. Він пише, що 
виникнення нових положень права залежить від розгляду судами 
конкретних справ, а оскільки він може затягнутися на декілька років, то 
формування нових норм права нерідко не встигає за змінами 
суспільства

2
. Слід зауважити, що така позиція зовсім не поширена 

серед англійських дослідників. Це і зрозуміло, оскільки саме судовий 
прецедент є найбільш динамічною формою права, для якої 
перебування у процесі постійного розвитку та самовдосконалення є 
природнім станом. У свою чергу Парламент не відрізняється 
оперативністю у прийнятті нових актів. Як вказує П. Бромхед, «весь 
процес прийняття закону в Англії займає більше часу, ніж у 
законодавчих зборах інших країн: британський Парламент підходить до 
цього з особливою ретельністю та увагою»

3
. Втім, ця властивість 

притаманна функціонуванню законодавчого органу будь-якої 
розвинутої демократичної держави.  

Розглядаючи питання недоліків прецедентного права, не можна 
обійти стороною деякі аспекти творчості відомого мислителя І. 
Бентама. Як зазначають дослідники, після І. Бентама англійська 
юридична наука та юридична спільнота не знали більш запеклого 
критика прецедентного права

4
. 

І. Бентам, вважаючи судову правотворчість неприйнятною, 
оперував при цьому в основному двома аргументами. 1. Судді не 
обираються (і тому є недемократичним делегувати їм функцію 
правотворчості). 2. Діяльність суддів зі створення нових норм є 
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ретроспективною за своїм характером.  До речі, саме зворотну силу 
прецедентних норм І. Бентам вважав найсуттєвішим недоліком 
прецедентного права

1
. 

Свого часу Г. Демченко докладно проаналізував критику І. Бентама 
і зробив при цьому такі висновки

2
. Негативне ставлення І. Бентама до 

прецедентного права, яке містилося у його працях, справило 
величезний вплив на громадськість і мало прихильників серед 
тогочасних авторитетних юристів та політиків. Наприклад, сер Роміллі, 
продовжуючи у своїй праці лінію Бентама, особливо звернув увагу на 
недоліки самого прецедентного шляху створення права: по-перше, 
суддя не може бути фахівцем у всіх сферах права, тим не менш 
теоретично він уповноважений створювати норми права без обмежень 
у сфері їх дії; по-друге, судді не обираються народом, а призначаються 
королем, тому народ не має жодних шляхів контролю над діяльністю 
суддів, на відміну від парламенту, склад якого формується внаслідок 
проведення виборів. Крім того, суддів, на відміну від парламентарів, 
народ не уповноважував на створення норм права.  

Проте слід особливо зауважити на тому факті, що І. Бентам 
критикував здебільшого форму, але не зміст прецедентного права, 
тобто його обурював не зміст конкретних прецедентних норм, а їхня 
неясність, непослідовність, заплутаність, спосіб застосування тощо. 
Тому І. Бентам та його послідовники у жодному разі не вимагали 
відміни тих засадничих положень англійського права, які містилися у 
прецедентах і були створені довгою працею юристів «найбільш 
помітних, найбільш досвідчених, найбільш поважних, які присвятили 
все життя судовій діяльності і пошукам «правди». Показовим є те, що 
стан статутного англійського права І. Бентам також вважав 
незадовільним.  

Розглядаючи висунуті І. Бентамом та його послідовниками 
претензії до прецедентного права, маємо зазначити таке.  

Стосовно недемократичності делегування суддям правотворчої 
функції на тій підставі, що вони не обираються народом, слід сказати, 
що, наприклад, керівний склад центральних органів виконавчої влади 
також не обирається народом, проте це не заважає цим органам 
займатися такою самою підзаконною правотворчістю, як і вищі суди. 

Щодо того, що суддя не може бути фахівцем у всіх сферах права, 
зауважимо, що парламентарі, як правило, так само не є фахівцями у 
тих сферах, які вони врегульовують законами; більше того, якщо судді 
вищих судів є першокласними юристами, то у складі членів парламенту 
професійні юристи завжди мають абсолютну меншість.  

З цього приводу не можна утриматися від наведення досить точної 
у юридичному смислі і сильної у літературному оформленні думки Г. 
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Демченка: прецедентне право творять судді, тобто особи, що мали 
тривалий досвід підготовки та практичної діяльності в органах 
адвокатури. Свої рішення вони виносили, вивчаючи різні конкретні 
випадки та обговорюючи кожне питання у перехресному висвітленні 
змагального процесу, сторонами якого часто виступали найкращі 
юристи держави. У той час як законодавець вирішував тисячі випадків 
відразу, без спеціального обговорення кожного з них окремо, за 
допомогою лише загальних ідей, суддя крок за кроком брав свій 
матеріал з життя і творив для життя; його методом був обережний 
метод індукції. У той час як законодавець керувався мотивами політики 
та сили, суддя, який присягав судити по праву і справедливості, був 
оракулом чистої правди, як він її розумів згідно власному досвіду

1
. 

Про такі властивості прецедентного права, як неясність, 
непослідовність та заплутаність, можемо лише говорити, що вони є 
своєрідною «платнею» за деталізованість і надзвичайно високий рівень 
нормативності приписів прецедентного права. 

Щодо питання ретроспективної дії прецеденту, то слід відзначити, 
що, по-перше, зворотна сила прецеденту належить до спорів стосовно 
відносин, по яким вже триває судовий розгляд

2
, а по-друге, проблема з 

ретроспективною дією прецеденту пов‘язана, здебільшого з тим, що 
вона не врегульована в Англії законодавчим шляхом.  

Сучасна російська дослідниця проблематики судового прецеденту 
С. Лозовська також не вбачає у ретроспективній дії норми особливої 
небезпеки: проблема ретроспективної дії прецедентної норми 
актуальна лише для нової норми права, яка міститься у певному 
креативному прецеденті. Для наступних ж прецедентних норм, які 
будуть конкретизувати або доповнювати норму креативного 
прецеденту, проблема ретроспективної дії просто не виникне. Крім 
того, вчена згадує про ще одну тезу, яка традиційно висувається проти 
судової правотворчості: створення норм у суді при розгляді конкретної 
справи суперечить природі судового рішення, яке є лише актом 
застосування права і носить суто підзаконний характер. С. Лозовська 
цілком обґрунтовано спростовує цю тезу, звертаючи увагу на те, що 
вказівка на підзаконний характер судового рішення заперечує творчий 
характер діяльності суду і при простому застосуванні судом права. У 
той же час діяльність суддів носить чітко визначений творчий характер, 
як би не оцінювався результат цієї діяльності — як застосування норм 
чи як створення норм. У цьому ракурсі доктрина прецеденту стабілізує 
право

3
.  

Слід зауважити, що думка С. Лозовської про творчий характер 
правосуддя, звичайно ж, не є новою: Г. Демченко ще на початку ХХ ст. 
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писав, що суд займається творчістю і у випадку заповнення прогалин, і 
у випадку тлумачення норм права. Річ не у тім, що суд творить, а у 
тому — як він творить

1
. У свою чергу С. Максимов виразив цю точку 

зору більш широко: правосуддя це творча робота, а не просто 
застосування закону на основі силогізму. Правом є те, що виникає з 
закону в процесі правосуддя, а не тільки те, на підставі чого 
приймається закон

2
.  

Справді, за будь-яких обставин діяльність судді з винесення 
рішення по справі має значний елемент творчості. Водночас з точки 
зору питання про визнання або невизнання результатів такої творчості 
в якості актів джерел (форм) права на перший план виходить юридична 
підстава вказаної творчості і факт наявності санкціонування державою 
обов‘язкового характеру результатів такої творчості. Якщо в певній 
правовій системі існує юридична підстава для здійснення судом 
правотворчості, а також існує визнання державою обов‘язкового 
характеру результатів такої правотворчості, то винесене судом 
рішення за умови відповідності його змісту певним умовам може 
набувати статусу джерела (форми) права, тобто набувати статусу 
судового прецеденту. 

Радянські науковці (а тепер вже і російські, скажімо, А. Цихоцький
3
) 

традиційно жорстко критикують доктрину прецеденту за те, що вона 
нібито призводить до суддівського свавілля. Не став винятком і О. 
Романов, який, зокрема, вказав, що процес вибору прецеденту є 
достатньо суб‘єктивним, тому що залежить від оцінки, яку суддя дає 
фактам, що є основою декількох справ. «Суддя сам визначає, який 
прецедент для нього є обов‘язковим. У результаті не суддя 
підкоряється праву, а право багато у чому залежить від суб‘єктивних 
поглядів судді»

4
.  

Проте у багатьох відношеннях судді є кращими правотворцями, ніж 
парламентарі. Свавілля більшою мірою є властивістю законодавчої 
влади, ніж судової, рішення якої обмежуються законом, перевіряються 
декількома інстанціями, виправляються та доповнюються іншими 
рішеннями

5
. 

Ми не можемо погодитися з проведенням паралелей між судовим 
прецедентом і суддівським свавіллям, і у зв‘язку з цим у нас виникає 
питання: чи не є дивним, що для англійських юристів головною 
перевагою прецедентного права є, як ми зазначали вище, його 
визначеність та передбачуваність, у той час як юристи, виховані 
традиціями римського права, вважають судовий прецедент джерелом 
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зловживання суддями своїми повноваженнями та причиною 
хаотичності у праві. Пояснення цьому полягає у процесуально-
прагматичному стилі юридичної діяльності англійського юриста, для 
якого розв‘язання конкретної спірної ситуації є важливішим за 
встановлення правила поведінки, а також у тій самодостатності і 
незалежності судової влади Англії від інших суб‘єктів державного 
управління, яку вона здобула ще на етапі свого становлення. 
Незалежність англійської судової влади забезпечується багатьма 
чинниками, але в цій статті ми зазначимо лише на двох. 

1. Судовій владі належать значні повноваження щодо 
встановлення процесуальних правил порядку розгляду справ. 
Наприклад, існують правила Верховного Суду та правила інших судів, 
які розробляються спеціальними комітетами, до складу яких входять 
судді та висококваліфіковані юристи. Ці правила затверджуються 
лордом-канцлером та набувають чинності, якщо їх проекти не 
зустрічають заперечень з боку Парламенту

1
.  

2. Підготовка кадрів і сам процес формування суддівського корпусу 
здійснюється посадовими особами вищих судів без суттєвого 
втручання з боку інших органів державної влади. 

В Англії не заперечують того, що при виборі прецеденту, який має 
бути застосований, а також при тлумаченні норми права, що в ньому 
міститься, суддя має досить великі повноваження, але при цьому 
зазначається, що для англійського юриста норми законів 
континентальних європейських держав виглядають лише як загальні 
приписи, доктринальні розробки, але не правила поведінки, які можна 
застосувати до реальних правовідносин

2
. Продовжуючи цю думку, 

вкажемо, що абстрактні формулювання актів законодавства країн 
континентальної Європи надають суддям не менше (а часто і більше) 
простору для дій, ніж казуїстичні, детально сформульовані та жорстко 
прив‘язані до суттєвих обставин справи норми прецедентного права, 
застосування яких регулюється численними приписами доктрини 
прецеденту. Більше того, за відсутності принципу stare decisis, у 
країнах романо-германського типу правової системи суди можуть по-
різному тлумачити певне положення закону щодо схожих справ. 

З іншого боку, не заперечуючи того, що в Англії діє принцип 
обов‘язковості прецеденту (stare decisis), а суди країн романо-
германської правової сім‘ї теоретично можуть не звертати увагу на 
попереднє вирішення аналогічного правового питання, не можна не 
вказати на те, що на європейському континенті вже досить тривалий 
час йде процес визнання визначної ролі судової практики в еволюції 
права, а вищі судові органи багатьох країн Європи уповноважені 
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законодавцем на пряме або побічне створення нових юридичних 
норм

1
.  

Витоки тенденції переосмислення значення судової практики 
знаходимо ще у ХІХ ст.: наприклад, французький вчений Лоран у своїй 
праці від 1869 р. констатує зростання авторитету судових рішень, що 
стає більшим за праці вчених, постійне цитування адвокатами судових 
рішень, а також те, що наукові праці також базуються на судових 
рішеннях. Інший французький дослідник Бедан у 1896 р. зазначав, що 
судовою практикою вирішуються юридичні колізії, заповнюються 
прогалини; судові рішення обговорюються подібно текстам законам; 
жоден юридичний спір не обходиться без огляду судових рішень, які 
стосуються даного питання; рішення касаційних палат закріплюють 
судову практику і практично набувають силу закону

2
. 

Процес перегляду ролі судової практики та надання їй статусу 
латентного джерела (форми) права, що має застосовуватися нарівні з 
законами, у провідних європейських країнах набув свого піку у 50-х 
роках. Саме тоді у Німеччині та Франції з‘явилося нове покоління 
наукових досліджень ролі судової практики. Згодом головною рисою 
таких праць стало визнання нормативного характеру результатів 
судової практики з посиланням на епізодичний характер діяльності 
законодавчих органів, які здатні лише на фрагментарне врегулювання 
відносин. Вчені вказували на те, що закони — це «попередній ескіз 
загального плану», різко виступали проти «гегемонії тексту закону», 
обґрунтовували, що за допомогою судової практики можна подолати 
«позитивізм закону», а також наголошували на необхідності 
раціонального поєднання «позитивного права» та судової 
правотворчості

3
. Наприклад, німецький дослідник Віллей зазначав, що 

після визнання за судом правотворчої функції, право нарешті 
позбавиться диктатури абстрактного закону. На думку француза Ф. 
Терре, право вже дорівнює не тільки закону, а закону + звичай + 
доктрина + судова практика

4
.  

Після цього законодавство багатьох континентальних 
європейських держав було змінено на користь збільшення авторитету 
результатів судової практики. Зараз судова практика так чи інакше 
відіграє значну роль у правоутворенні у правових системах Франції, 
Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Португалії, Мексиці, Японії та ін

5
.. Так, у 
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Франції правоутворююча роль вищих судових інстанцій нині визнається 
як у приватному

1
, так і публічному праві

2
. А у Німеччині діє принцип 

standige rechtsprechung, згідно з яким рішення Верховного суду, 
підтверджене ним при вирішенні шести однотипних справ, фактично 
набуває статусу джерела (форми) права

3
. До речі, саме у Німеччині 

доктринальна розробка судової правотворчості перебуває під 
особливою увагою

4
.  

У зв‘язку з цим ми погоджуємося з правильним висновком О. 
Стрєльцової про те, що у континентальних правових системах судова 
практика не носить загальнообов‘язкового характеру і на даний час «не 
вироблена загальна концепція про роль та місце судової практики у 
системі джерел права»

5
.  

Крім того, необхідно чітко розрізняти поняття «судовий прецедент» 
та «судова практика». Судовий прецедент відноситься до сфери 
судової правотворчості (оскільки містить норму загальнообов‘язкового 
характеру), а судова практика — до сфери правозастосування 
(оскільки її акти містять не норми права, а правоположення, які мають 
авторитет переконання). Звичайно ж при цьому не можна заперечувати 
особливу роль судової практики у процесі правоутворення

6
. 

Аналізуючи питання невизнання судового прецеденту у правових 
системах романо-германського типу, С. Лозовська цілком правильно 
зазначає, що відмінності у значенні, яке надається у різних правових 
системах рішенню суду, обумовлені не природою самого рішення, а 
відношенням суду до окремо взятого рішення. У континентальному 
праві закріпився погляд на судове рішення як на результат 
застосування права до певної фактичної ситуації, який є обов‘язковим 
тільки для сторін по справі. При такому підході роль, яка виконується 
судовим рішенням, пов‘язується лише з його резолютивною частиною. 
У країнах загального права особливе значення надається не 
резолютивній, а мотивувальній частині рішення. Обов‘язковою буде 
лише норма, яка міститься у рішенні, а саме принципи, покладені 
суддею в основу вирішення правових питань. Резолютивна ж частина 

                                                 
1
 Фабр Р. Роль судебной практики в развитии права (гражданское право) // СССР — Франция: социологический 

и международно-правовой аспекты сравнительного правоведения. -М.: ИГПАН, 1987. – с.49. 
2
 Газье Ф. Роль судебной практики в развитии административного права Франции // СССР–Франция: 

социологический и международно-правовой аспекты сравнительного правоведения.-М.: ИГПАН, 1987. – с.57. 
3
 Осакве Кр. Типология современного российского права на фоне правовой карты мира // Государство и право.- 

2001.- №4. – с.20. 
4
 Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология. — М.: Наука, 1971. – с. 85; Туманов В.А. К критике концепции 

―судейского права‖ // Советское государство и право.- 1980.- №3. 
5
 Стрєльцова О. Співвідношення понять судового прецеденту та судової практики (теоретичний аспект) // 

Право України.- 2004.-№10. – с.139. 
6
 Як відомо, результатом правоутворення є усвідомлення суб‘єктом правотворчості потреби у створенні норм 

права для врегулювання певних відносин. Натомість правотворчість є завершальною стадією процесу 

правоутворення, яка виражається у створенні суб‘єктом правотворчості відповідних норм права. Серед 

факторів, які впливають на правоутворення, розрізняють соціальні, економічні, історичні, ідеологічні та 

юридичні. Судова практика належить до складу юридичних факторів правоутворення. 
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рішення у будь-якій правовій системі є обов‘язковою лише для сторін у 
справі

1
. 

Отже, хоча провідні європейські континентальні країни і не 
сприйняли англійську доктрину судового прецеденту, однак процес 
зростання ролі вищих судових органів цих держав у правоутворенні є 
беззаперечним фактом

2
. Таким чином, відбувається зближення двох 

основних правових сімей сучасності
3
. В. Забігайло справедливо вважає 

це явище глобальною загальновизнаною тенденцією
4
. 

Поступово відходять у минуле часи, коли англійські юристи 
називали норми континентального права абстрактними приписами, 
непристосованими до використання, а континентальні юристи 
висловлювали вкрай негативні думки з приводу казуїстичності норм 
англійського права, його архаїчності, непридатності до впорядкування 
та систематизації.  

Зараз складно знайти прихильників думки, схожої до тієї, яку на 
початку ХХ ст. виголошував А. Гудхарт, вказуючи на те, що існування 
прецеденту є показником переважання англійського права над 
континентальним

5
. Однак ця полеміка мала досить позитивні наслідки 

для розвитку обох правових сімей. На сьогодні в Англії все більшу роль 
відіграє законодавче врегулювання відносин, у той же час у Франції та 
Німеччині велике значення надається деталізації змісту норми права як 
шляхом корегування законодавчої техніки, так і шляхом підвищення 
ролі судової практики. Зазначені зміни в обох правових сім‘ях у тій чи 
іншій мірі знаходять своє втілення у багатьох сферах: у широкому 
використанні комбінування конкретизованих та абстрактних норм; у 
переосмисленні ролі закону і прецеденту як джерел (форм) права; у 
розробці нових підходів до систематизації права. Зважаючи на такі 
інтеграційні процеси, при пошуку відмінностей між двома правовими 
сім‗ями зараз основну увагу слід приділяти тому, як саме і в якій формі 
викладена норма права та як відбувається її узгодження з іншими 
нормами. Оскільки право не може перебувати у статичному стані, а 
потребує постійного розвитку, процес створення нових норм повинен 
бути логічно пов‘язаним з існуючим правом. У країнах загального права 
роль адаптації права до нових умов традиційно належала суддям, які 
робили це поступово і повільно, але у дещо стихійній формі — від 
справи до справи. У романо-германських правових системах цю 
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функцію здійснювали науковці, які доктринально розробляли ідеї і 
принципи, піклуючись про концептуальність та систематизованість 
результатів своєї праці

1
. Тому право континентальних країн є більш 

абстрактним, системним та зрозумілим для неюристів, ніж 
прецедентне право, яке створюється суддями. Прецедентні норми 
являють собою казуси, і тому їх зв‘язок між собою часто має своєю 
основою не раціоналізм, а традиції та історичні особливості розвитку 
певного юридичного інституту

2
. Разом з тим прецедентне право є 

ближчим до реальних життєвих ситуацій, характеризується 
прагматичними конструкціями та деталізованими юридичними 
приписами. 

Незважаючи на суттєвий опір окремих дослідників (наприклад, В. 
Нерсесянца

3
) і стійкість догматів радянського права, зростання 

чисельності прихильників активізації ролі суду у створенні юридичних 
норм притаманне також і праву сучасної Росії.  

Р. Лівшиць одним з перших на теренах СНД акцентував увагу на 
необхідності розширення повноважень суду, зважаючи на складність 
відносин у сучасному суспільстві. Вчений вказує, що норма закону 
повинна допускати певний ступінь свободи дій учасників 
правовідносин. Цей «люфт» якраз і дозволить суду більш активно і 
дієво брати участь у правовому регулюванні відносин, адже 
законодавець у будь-якому випадку не в змозі передбачити всі можливі 
ситуації

4
. Як правильно наголошував А. Венгєров, життя завжди 

складніше, ніж абстрактний припис норми закону
5
. 

А. Цихоцький зазначає, що історичний період заперечення пошуку 
права за межами позитивного закону у пострадянських державах 
підійшов до кінця

6
. У свою чергу А. Гранат пише, що поступово 

«судовий прецедент прокладає собі шлях» у російському праві
7
. Ми 

вважаємо природнім поступовий характер вказаного процесу, 
оптимальні форми якого мають визначатися у тому числі в результаті 
плідних наукових дискусій. Прикрим є лише те, що при цьому 
аргументи обстоювання неприйнятності для російського права ідеї 
судового прецеденту нерідко є неконструктивними і побудованими на 
використанні відомих ще з радянських часів стандартних 
напівідеологічних шаблонів та беззмістовних аргументів (на кшталт 
того, що судовий прецедент призведе до «краху законності» і до 
«заперечення універсальності права» та ін.). Зрозуміло, що такі 
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«аргументи» виражають не наукову позицію, а лише свідчать про 
відсутність у їх авторів навіть поверхневих знань про функціонування 
прецедентної форми права

1
.  

З огляду на це зупинимось детальніше щодо питання сумісності 
судової правотворчості з принципом розподілу влади.  

Саме протиріччя (яке начебто має місце) правотворчої функції 
суду з вимогами концепції поділу влади на законодавчу (що приймає 
закони), виконавчу (що виконує закони) та судову (що розв‘язує правові 
суперечки), є своєрідним «останнім доводом» пострадянських вчених-
противників судової правотворчості. 

Підкреслюючи спірність зазначеного аргументу, з самого початку 
зауважимо, що у континентальній західноєвропейській юридичній 
літературі ще на початку ХХ ст. (!) було визнано, що панівною є не 
теорія розподілу влади, а вчення про єдність суверенної волі держави, 
а також те, що у дійсності принцип поділу влади є «наскільки ж 
блискучим, настільки ж і спірним»

2
. 

На наш погляд, останнім часом у вітчизняній юридичній літературі 
необґрунтовано перебільшується значення принципу розподілу влади 
у процесі формування демократичного суспільства. У ракурсі побудови 
правової держави як такий принцип розподілу влади не вирішує жодної 
проблеми. Адже, виходячи з того, що суверенітет є основною ознакою 
будь-якої держави, публічна влада може і повинна мати структурний 
поділ (спеціалізацію), але за своєю природою державна влада є 
неподільною, оскільки самостійне, ―розподілене‖ існування її трьох 
гілок паралізує державу як функціонуючу систему. 

Яка ж тоді справжня роль вказаного принципу? Відповідь полягає у 
тому, що цей принцип є лише однією з умов реалізації набагато 
важливішого положення про необхідність існування у відносинах між 
структурними частинами влади механізму стримувань і противаг

3
. Тому 

Тому сам по собі розподіл повноважень між трьома гілками влади є 
засобом підвищення ефективності виконання нею своїх функцій, але 
аж ніяк не самостійним чинником у запобіганні її узурпації.  

В. Шаповал, ніби підтверджуючи нашу думку, пише, що зараз в 
Англії набула широкого визнання так звана теорія дисперсії влади, 
тобто розподілення владних повноважень між різними державними 
органами і посадовими особами, щодо яких не завжди можна провести 
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чітку межу за функціональною ознакою. При цьому традиційно дуже 
велику увагу приділено забезпеченню незалежності судових органів

1
. 

І, нарешті, останнім аргументом, який спростовує тезу про 
протиріччя судової правотворчості вимогам принципу поділу державної 
влади є те, що, власне, судова правотворчість не зазіхає на 
законотворчу функцію парламенту. Оскільки, як правильно вказується 
у відповідних дослідженнях

2
, законотворчість — це різновид 

правотворчості, яка полягає у прийнятті законів. Таким чином, 
розвиваючи тезу, висловлену В. Бігуном

3
, ми доходимо висновку, що 

дійсно, суд не повинен бути законотворчим органом, але це жодним 
чином не виключає того, що суд при цьому може виступати як 
правотворчий орган.  

У контексті механізму стримувань і противаг особливу роль відіграє 
незалежність судового корпусу

4
. І саме судова правотворчість здатна 

виступати як одна з найдієвіших гарантій незалежності судової влади. 
Більше того, завдяки цій функції судді вищих судів стають активними 
учасниками політичних процесів у країні. Так, Д. Гріффіт

5
 пише, що 

англійська судова влада за допомогою розгляду певних категорій 
спорів (справи про пікетування, право на страйки, демонстрації, справи 
про расову дискримінацію, імміграцію, депортацію, справи щодо 
охорони приватного життя та ін.) є надзвичайно впливовим елементом 
англійської політичної системи. Крім цього, нерідко суддям доводиться 
вирішувати не тільки правові, а й значною мірою політичні суперечки 
(наприклад, між центральними органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування

6
).  

Завершуючи цей короткий огляд позитивних і негативних рис 
прецедентного права, наведемо слова Л. Фуллера, який бачить 
перевагу прецедентного права в тому, що воно неухильно та чесно 
віддзеркалює різноманіття людського досвіду, складнощі й труднощі 
самого життя, а не ховає їх за показною впорядкованістю кодексів, у 
той же час кодифіковане право пропонує спрощену модель, далеку від 
дійсності

7
. Німецькі вчені К. Цвайгерт та Х. Кьотц зі свого боку також 

визнають, що перевагою прецедентного права є більш «відкрите та 
чесне» обґрунтування винесених рішень, тоді як континентальна 
практика намагається силою втиснути кожну життєву ситуацію у 
заздалегідь розроблену класифікацію і тому проявляє схильність до 
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спрощення спірних правових питань
1
. Крім цього, наголосимо на тому 

факті, що оскільки норма прецедентного права є побічним результатом 
розв‘язання конкретної справи, на формування її змісту безпосередньо 
впливають принципи, які є основними при здійсненні правосуддя, а 
саме: справедливість і гуманність. У той же час законодавчі акти 
нерідко обмежуються лише декларуванням вказаних принципів або 
навіть відкрито ігнорують чи заперечують моральні цінності змістом 
власних положень. Також не слід забувати, що історія знає безліч 
прикладів, коли закон ставав дуже зручною формою для наповнення 
його «анти правовими» приписами та використання як ефективного 
юридичного інструменту авторитарного режиму. 

Розглядаючи сутність судового прецеденту як соціального 
регулятора суспільних відносин, слід звернути, зокрема увагу на те, що 
в його основі міститься, по-перше, вираз принципу справедливості, а 
по-друге, вираз принципу відповідності права уявленням людини про 
стабільне та розумне регулювання її поведінки.  

Адже природа сили прецеденту є такою ж самою, як і природа 
впливу попереднього досвіду в усіх сферах суспільного життя. «Як 
раніше робили і вчиняли, як раніше говорили, чим вже керувалися, так і 
нині продовжують робити, вчиняти, говорити та керуватися в силу 
відомих законів психічного та соціального життя індивіда, а не з 
вільним вибором і розсудом, в силу традиції та звички, а не з причини 
впертості розуму і не з причини яких-небудь випадкових зловживань. У 
сфері права сила прецедентів отримує особливе значення, тому що тут 
саме життя намагається встановити єдність і одноманітність в 
явищах»

2
. З іншого боку, доктрина прецеденту ґрунтується на принципі 

«схожі справи мають вирішуватись однаковим способом», що є 
втіленням принципу справедливості у праві. Як пише С. Максимов, у 
структурі справедливості виокремлюються дві частини: постійна 
(безспірна) або формальна справедливість, і перемінна (дискусійна) 
або реальна справедливість. Принцип формальної справедливості — 
«трактувати однакові випадки однаково, а різні — по-різному». Друга 
частина представлена різними концепціями справедливості, що 
надають різне пояснення тому, які випадки вважати однаковими, а які 
— ні

3
. 

Таким чином є всі підстави вважати, що завдяки судовому 
прецеденту у сфері права принцип формальної справедливості стає 
по-справжньому діючим як через врахування його вимог при винесенні 
рішення і обґрунтування прецедентної норми, так і при наступному 
застосуванні цієї прецедентної норми. 

                                                 
1
 Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2-х т.т.- Том І. 
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 Демченко Г.В. Судебный прецедентъ.- Варшава, Типографія Варшавскаго Учебнаго Округа. — 1903. – с.146. 

3
 Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: Монография.- Харьков: Право, 2002. – 

281. 
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У своїй основі судовий прецедент має як раціональне 
обґрунтування його існування, так і властивість бути інструментом, за 
допомогою якого державні інституції можуть підвищувати свій 
авторитет у суспільстві. Ось як з цього приводу висловлюється Я. 
Магазинер: прецедент має силу тоді, коли: ним досягається економія 
правової думки — те, що було один раз вирішено з точки зору 
правомірності та правильності рішення, є недоцільним знову 
вирішувати, не рахуючись з попереднім рішенням; з рівності громадян 
перед законом випливає: правильне для одних громадян повинно бути 
застосоване і до інших; самоповага державної установи, її престиж не 
припускає, щоб нині вона відмовлялася від того, що визнавала вчора

1
. 

Крім того, прецедент самим фактом свого існування підвищує 
відповідальність та професіоналізм суддів, а також має освітнє 
значення і справляє правовиховувальний ефект

2
. 

Отже, англійське прецедентне право є надзвичайно ефективною, 
гнучкою системою, яка без проблем пристосовується до будь-яких 
умов свого існування. Його норма спроможна дати миттєве вирішення 
певному спору; норма континентального права, яка розроблена 
доктриною чи створена законодавцем, носить загальний характер, 
охоплює поведінку суб‘єктів у широкому колі випадків, у тому числі 
таких, які дуже відрізняються від спору, що розглядається

3
. З. 

Черніловський визнає, що, незважаючи на свою консервативність, 
доктрина прецеденту робить право гнучким при його застосуванні на 
практиці

4
. Прецедент здатний значно краще, ніж нормативно-правовий 

акт, реагувати на динаміку суспільних відносин, оскільки суддя за 
допомогою розв‘язання спорів постійно перебуває у безпосередньому 
контакті з реальним життям.  

Мабуть, наведеного достатньо для того, щоб переконати, що 
судовий прецедент має у своєму розпорядженні достатній комплекс 
специфічних засобів для врегулювання суспільних відносин. Потенціал 
цих засобів нерідко значно переважає відповідні засоби закону. Разом з 
тим зрозуміло, що закон є єдиним можливим засобом проведення 
комплексних та масштабних змін у суспільному житті. Не слід також 
забувати і про те, що без допомоги закону судовий прецедент не здатен 
врегульовувати багато дуже важливих сфер суспільного життя. Крім 
того, темпоральні та контекстуальні аспекти врегулювання суспільних 
відносин прецедентним шляхом первинно залежать не від суду, а від 
суб‘єктів цих відносин, які звертаються до суду для розв‘язання певного 
юридичного конфлікту. Як правильно з цього приводу зазначається у 
літературі, судова правотворчість не існує без функціональної дії і 
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тісного зв‘язку з розглядом конкретних справ, крім того однією з основних 
особливостей судової правотворчості є її вимушеність

1
. Іншими словами, 

судова правотворчість характеризується так званою «зв‘язаною 
ініціативою» суб‘єкта правотворчості. 

Ця стаття не має на меті якимось чином заперечити очевидні 
позитивні риси закону, оскільки його правова цінність та демократизм як 
універсального правового регулятора є безумовно високою і не потребує 
додаткового доведення. Крім того, існування закону як основної форми 
права для усіх без винятку сучасних правових систем світу лише зайвий 
раз підкреслює, що закон, власне, є об‘єктивно необхідним результатом 
розвитку всієї людської цивілізації. Навпаки, нашою метою є 
підкреслення важливості поєднання властивостей закону та судового 
прецеденту для найкращого досягнення цілей правового регулювання. 
Плодотворність цієї ідеї полягає у тому, що ступінь ефективності права, 
під яким розуміються ―позитивні зміни, що виникають у суспільних 
відносинах у результаті переведення вимог юридичних норм у реальну 
поведінку індивідів та соціальних груп‖

2
 [Правовая…, 1987, с. 230], 

значно підвищується в тому випадку, коли у правовій системі окремої 
країни налагоджений конструктивний баланс взаємодії закону та 
судового прецеденту і повною мірою використовуються переваги 
кожного з них.  

Завершимо цю статтю словами Е. Леві, які досить чітко передають 
взаємодоповнюючий характер відносин між законом та судовим 
прецедентом: «Законодавець не може вирішити питання, які ще не 
виникли. Абстрактне формулювання норми закону не може передбачити 
всіх можливих ситуацій його застосування. Але в цьому і сила 
законодавчої норми. Від неї не вимагається конкретного припису, його 
створює суд»

3
. 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ СУСПІЛЬСТВА ТА ПРАВОВИЙ 
МЕНТАЛІТЕТ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 
DEVELOPMENT OF SOCIAL STRUCTURE OF SOCIETY AND LAW 

MENTALITY OF UKRAINIAN PEOPLE 
 

В статті досліджена соціальна структура суспільства, її вплив 
на формування правової системи держави, як відбиток менталітету 
нації та інструмент реалізації певних економічних та політичних 
програм влади.  

The article touches upon the social structure of society, it’s influence 
on the formation of law system of country as a reflection of nations' 
mentality and an instrument of realization of a certain economic and political 
programs of power. 

 

Протягом ХХ століття в українській філософсько-правовій та 
філософсько-політичній думці велась непримиренна боротьба між двома 
напрямками поглядів на створення української суверенної держави. 
Державні діячі України з початку століття так і не спромоглись вирішити 
основне питання: якою бути Україні — буржуазній чи соціалістичній, що 
привело до громадянської війни, і силою зброї питання було вирішено на 
користь соціалізму з усіма ганебними та драматичними наслідками для 
самого народу України. 

Марксистська філософія розподіляла суспільство тільки на два 
класи: експлуататорів (дворян, буржуазія, буржуазна інтелігенція) та тих, 
кого експлуатують (пролетарі, селянство) і виходячи з цього ставила 
метою знищення всіх експлуататорів, тобто закликала до соціального 
геноциду. Найяскравішим проповідником соціального геноциду в Україні 
був М. Скрипник, нарком освіти, директор Всеукраїнської асоціації 
марксистсько-ленінських інститутів (ВУАМЛІН), який вів непримиренну 
ідейну боротьбу з українським буржуазним націоналізмом в усіх його 
проявах, відстоював ідею домінування в суспільстві пролетаріату,

1
 але 

сам застрелився, коли його самого звинуватили в… націоналістичних 
збоченнях. 

Ідейну боротьбу з українським буржуазним націоналізмом, яка 
триває і по теперішній час, продовжували інші українські вчені, які в своїх 
працях відстоювали ідею найдемократичнішої України, де існують тільки 
два суспільні класи (робітничий клас та колгоспне селянство), а також — 

                                                 
1
 Скрипник М. Національні перетинки. — Харків.: 1930. — 136 с. 
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народна інтелігенція, а український націоналізм не спроможний створити 
дійсно демократичну українську державу.

1
 

Українська націоналістична філософія поділяла суспільство на 
творців та руйнівників де панівне становище має мати саме творці, а 
суверенна національна держава своїми законами захищати саме творців 
незалежно від їхнього достатку,

2
 а завдання української національної 

філософії — знищення марксизму як ідеології руйнації суспільства, 
ідеології бездуховності, ідеології національного та соціального нігілізму.

3
 

В період перебудови та перших років існування суверенної України 
деякі вчені не зрозуміли сутність суспільних процесів, висловлювали ідеї 
про можливий крах суспільного розвитку в Україні, а причиною тому 
називали ідейний вакуум політичних партій.

4
 

Як це не прикро, але передбачення попередження українських 
вчених — здійснюються. Причиною цього вважаємо те, що політичні діячі 
сучасної України та вчені-політологи та соціологи говорять про 
український народ, українське громадянське суспільство та українську 
націю в цілому, не зазначаючи, що будь-яка нація складається з різних 
верств населення, а не тільки з окремих осіб.

5
 

В сучасній суспільній науці існує уява про те, що будь-яке 
суспільство складається з трьох складових: олігархи, середній клас, 
бідніші і що між цими верствами населення постійно точиться боротьба.

6
 

На перший погляд — це дійсно так. Але такий погляд на суспільний 
устрій запозичений в сучасній суспільній науці від марксистсько-
ленінської ортодоксальної філософії, сформованої більше ста років 
тому. За цей час суспільство значно змінилося, виросло, 
удосконалилось, розвинулося, а сучасні політологи до цього часу 
продовжують суспільство розподіляти тільки на три верстви населення. 
Взагалі для основоположників комуністичної філософії характерно все 
ділити на трьох: три верстви населення (пролетаріат — буржуазія — 
інтелігенція; робітничий клас — колгоспне селянство — народна 
інтелігенція; три джерела та три складові частини марксизму; триєдине 
завдання побудови комуністичного суспільства). Це говорить про певну 
політичну вузькість мислення вождів світового пролетаріату та 
«найпередової партії світу». Всі інші суспільні явища, які існують та 
відбуваються в суспільстві, але не входять до цифри «три» — ними не 
помічаються, або підлягають знищенню. Так воно і було в історії 
Радянського Союзу.  
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Насправді природа створила величезну кількість відмінностей 
прояву матерії: в фауні і флорі, в мінералах, в хімічних речовинах, в 
космосі тощо. Людське суспільство — складова матерії, тому вчених-
філософів не повинна дивувати різноманітність народів, мов, культур, 
форм організації суспільства, форм правління, систем права тощо.  

Будь-яке суспільство (українське теж), складається з 16 верств 
населення. Основою для такого поділу суспільства є сукупність методів 
та засобів здобуття матеріального добробуту заради втілення в життя 
свого біологічного, суспільного та інтелектуального сенсу буття, а також 
той образ життя, який ведуть різні верстви населення в суспільстві 
відповідно обраним засобам отримання матеріального достатку, а також 
власним переконанням, поглядам, які в суспільній ієрархії формують 
суспільний менталітет. Якщо абстрагуватися від національних 
особливостей та особливостей історичного розвитку кожного народу, то 
побачимо, що в кожному суспільстві свого часу виникли, а з розвитком 
цивілізації розвивались та існують суспільні.  

1. Люмпени. У суспільних науках цю верству населення називали 
декласованими елементами, а тепер — жебраками, дном суспільства 
(«бомжами»). Це — невід'ємна верства населення, будь-якого 
суспільства. Ця верства населення найдавніша, існувала за 
доісторичних часів, коли єдиним джерелом існування було 
збиральництво й ще не був освоєний вогонь. Образ життя представників 
цієї верстви населення достатньо висвітлювався у світовій етнографічній 
науковій літературі ХІХ століття. Ця верства населення пережила всі 
історичні катаклізми й продовжує існувати в теперішній час. Немає 
жодної країни світу, де б не існувала ця верства населення. В Україні 
вони самі себе поділяють на «білих» — не агресивних, які нікого не 
чіпають і живуть поодиноко, та на «чорних» — агресивних, жорстоких, які 
у минулому — кримінальні елементи, весь час вони чіпляються до 
«білих», прагнуть зайняти над ними панівне положення, відбирати в них 
майно та гроші, здатні на злочин: крадіжка, грабіж, вбивство. Такі 
стосунки можна назвати «звичаєвим правом сильного», яке 
сформувалось з моменту виникнення людини, пережило всі стадії 
розвитку людства і продовжує існувати в кожній країні. 

2. Агресивні робітники — ця верства населення виникла завдяки 
мисливству. На відміну від люмпенів, де не існує моральних цінностей, 
де існує одне правило: кожен сам за себе, агресивні роботяги цінують 
моральну та фізичну силу, військову розсудливість та раціоналізм, 
підступництво та жорстокість, вміння вбивати й бути жорстоким, 
дисциплінованість, відданість старшому та презирство до власного й 
будь-якого життя. Представники цієї верстви населення найбільше за 
все цінують владу над іншими та військову хоробрість. Вони здатні 
померти, якщо ця смерть буде в бою і гідна воїна. Заради військової чи 
терористичної слави вони здатні переносити будь-які важкі умови життя. 
Всі стосунки із соратниками по боротьбі будуються на основі військових 
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потреб. Вождь, лідер, командир, старший у цих стосунках — «бог і цар», 
а його будь-яке слово — наказ, який повинен виконуватись миттєво за 
будь-яких умов. Навіть смерть стане почесною, якщо настала підчас 
виконання наказу. У сучасному світі це ми можемо спостерігати серед 
шахидів.  

Представники цієї верстви населення впевнені, що тільки військові 
спроможні вдало керувати державою за законами казарми: чітка 
службова ієрархія, всі отримують однаково згідно своїй посаді. Такі 
закони діють і в кримінальному світі, коли всі підкоряються одній 
авторитетній особі — „вору в законі‖.  

Такі люди найкращими для себе часами вважають періоди 
кризових ситуацій, коли виникає можливість проявити всю свою 
агресивність та задовольнити власне прагнення до насильства та 
пограбувань, коли виникає потреба в найманцях, «джентльменах вдачі». 
І не має значення, найманці чи волонтери воюють заради революційних, 
визвольних, релігійних, націоналістичних, інтернаціональних ідей. 
Головне для цих людей, як у мисливстві, мати об'єкт для охоти чи 
ненависті: «неправовірних», «білих» чи «кольорових», «європейців» чи 
«слов'ян», «інтелігенцію», «жлобів», «лягавих», «вузькооких», 
«червоношкірих», «імперіалістів», «націоналістів», «червону заразу», 
«неповноцінних», «бунтарів», «ляхів», «кацапів», «хохлів», «нашистів» 
тощо. Головне — проявити себе в боротьбі. Ці люди нічого по-
справжньому створювати не вміють, окрім воювати, руйнувати, вбивати. 
Друзі, для цих людей тільки ті, хто відданий їхнім ідеям та воїни-
професіонали. Всі інші для них — лайно, об'єкт для презирства. Життєва 
мораль: ніякої пощади ворогові, переможець має право на левову частку 
від здобичі, краще загинути в бою, аніж померти старим в ліжку. 

Особливість цієї верстви населення полягає в тому, що 
представники цієї верстви населення мислять категоріями війни: „ми й 
вороги‖, „ворога треба знищувати за будь-яких умов‖, „ніякої пощади 
ворогам‖. Об'єднуються в політичні об'єднання на ґрунті спільної 
ненависті.  

3. Виконавчі робітники. Ця верства населення стоїть на третьому 
місці в суспільній ієрархії за часом свого виникнення. Поява цієї верстви 
населення пов'язана з виникненням землеробства. Як стверджують 
палеонтологи та медики, завдяки приборканню вогню та вживанню 
гарячої їжі, людський мозок отримав поштовх до розвитку, що привело 
до активної розумової діяльності людини. Землеробство допомогло 
робити запаси їжі до наступного врожаю. Люди почали придивлятися до 
природи, помічати певні закономірності в явищах природи й 
використовувати ці знання в землеробстві. Люди почали придивлятись 
до прикмет природи, до рослин та тваринного світу, використовувати ці 
знання для задоволення власних потреб у їжі, одежі, будівництві. 
Землероби якісно відрізняються від люмпенів. Вони певним чином 
впорядковували своє життя, прилаштовуючи його під кліматичні 
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особливості своєї місцевості. Ця верства населення виробила першу 
гуманну мораль, яка регулювала міжособисті стосунки. Почалось 
усвідомлення того, що заради існування всіх треба обмежувати власні 
прагнення, враховувати інтереси оточуючих, треба допомагати один 
одному, в моралі почало цінуватися працелюбність, колективізм, сім'я, 
материнство, сімейний добробут, виникло усвідомлення необхідності 
берегти знедолених і сиріт, поважати мудрість і досвід старших, бути 
працьовитим, відрізняти час для роботи і час для відпочинку, свят, 
прощати образи, любити оточуючих, сподіватись, що й оточуючі теж 
будуть любити тебе, лікувати від хвороб, берегти родичів, дітей, батьків, 
сусідів, поважати авторитет влади й підкорятися владі. Саме ця верства 
населення створила мораль, яка ззовні оформилася в християнську 
релігію. Божі закони — це закони життя виконавчих робітників. Ці люди 
більш розвинуті розумово, аніж люмпени, але не настільки хоробрі, як 
агресивні робітники, у них є потяг до впорядкованості життя, 
усвідомлення необхідності певним чином впорядковувати життя і свої 
бажання. У цьому й полягає зміст поняття „бути розсудливим‖. У 
суспільній науці цю верству населення традиційно називають 
селянством, але слід зауважити, що виконавчі роботяги — це не тільки 
селяни. Саме ця верства населення за всі часи була основним могутнім 
виробником всіх матеріальних благ. Саме ця верства населення створює 
народну національну культуру: казки, пісні, танці, обряди весілля та 
поховання, народна архітектура, народні костюми та прикладне 
мистецтво, гончарство, жіночі прикраси, народну кулінарію, мораль, 
язичницьку та християнську релігію, «звичаєве право працьовитого». 
Немає жодної країни у світі, де б не існували виконавчі робітники. 
Головна уява про чесне життя — виконати певну роботу за певну плату, 
тому їх найбільш цікавить саме трудове право: умови праці, заробітна 
плата, умови відпочину, соціальна захищеність, пенсійне забезпечення, 
умови оздоровлення тощо. В будь-якій країні світу ця верства населення 
складає більшість населення, саме вони створюють всі матеріальні 
блага, вони обирають всі робочі професії. Гроші заробляють власними 
руками, власною фізичною працею.  

4. Домашні робітники — ця верства населення отримує засоби 
існування завдяки придбанню нерухомості та використання нерухомості 
для організації виробництва та реалізації матеріальних благ (товарів та 
послуг). Це — дрібні власники-виробники, приватні підприємці, фермери, 
які індивідуально виробляють товар, працюють на себе і самі 
розпоряджаються виробленим товаром. Вони не потребують власноруч 
виробляти продукти споживання для себе та власної сім'ї безпосередньо 
та зберігати їх до наступного врожаю, продукцію виробляють вже для 
продажу, на протязі всього часу і в достатній кількості, щоб мати 
прибуток не за сезоном, а на протязі всього часу. Вони постійно прагнуть 
до стабільних прибутків, хоча це не завжди в них виходить. Причина 
цього криється в специфіці попиту на той чи інший товар: новорічні 
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іграшки вранці 1 січня вже нікому не потрібні, а сало чи картопля потрібні 
на протязі всього часу, тому й прибутки від продажу товарів поступають 
не регулярно. Щоб цього уникнути представники цієї верстви населення 
вимушені берегти гроші «на чорний день», бути скупими, не витрачати їх 
на «дрібниці» та «дурниці». Вони постійно знаходяться перед загрозою 
банкрутства, тому розуміють, що ледарювати нема коли, бо кожна 
пропущена мить у виробництві та несвоєчасно зроблена технологічна 
операція може призвести до збитків, втраченого прибутку, до 
банкрутства. Заради того, щоб уникнути банкрутства, розорення вони 
доволі підозрілі, все перевіряють, прораховують комерцію на 2-3 кроки 
вперед, щоб не потрапити «у халепу» від шахрайства партнерів. Таке 
їхнє положення породжує певний стиль поведінки: нікому не довіряти, 
самому вникати у всі виробничі питання, виконання всіх виробничих 
операцій контролювати кожного дня, все перевіряти, вимагати швидку і 
якісну роботу, весь час бути вимогливим і прискіпливим, постійно 
примушувати найманих робітників-виконавців працювати, щоб вони не 
стали ледарями та не «сіли на шию», щоб весь час відчували — хто 
насправді є хазяїном, кого слід слухатись. Такі люди самі працьовиті, 
того ж вимагають від партнерів та найманих працівників. Заробітною 
платою не «розкидаються», бо робітники повинні знати, що гроші треба 
заробляти, а не отримувати в якості подарунку чи пожертви, гроші треба 
відробляти. Ці люди знають, що ніщо так не розбещує працівників як 
«дармові гроші». Головне, що відрізняє їх від виконавчих чи агресивних 
робітників — це бажання мати власне господарство, щоб працювати на 
себе, отримувати від роботи та управління власним господарством 
максимальний прибуток, власноруч розпоряджатися цим прибутком і не 
від кого не залежати. У роботі цінують добросовісність, пунктуальність, 
чесність партнерів, які з ними чесні, намагаються не ображати їх і не 
підводити, не обманювати. Для них образливо виправдовуватись, тому 
роблять всі так, щоб у спірних питаннях відчувати собі правими. У роботі 
— стабільні, надійні, уперте спроможні займатися однією справою довгі 
роки й з годиною їх трудова впертість та стабільність дає свої плоди — з 
часом стають значно заможними й наприкінці життя їм не соромно 
залишити багату спадщину. Владу і керівництво ніколи дарма не 
критикують, ставляться доброзичливо, намагаються налагодити з ними 
людські стосунки, у керівництві вони бачать скоріше старшого товариша, 
колегу, який теж вирішує складні господарські питання, але можуть 
висловлювати свою думку у формі доброзичливої пропозиції. Навіть до 
конкурентів ставлення не вороже, прагнуть у конкурентів навчитися 
більш раціональному господарюванню. Всі їхнє життя підкорене одній 
меті — розбагатіти власним працею та організаторським здібностям. 
Законослухняні. У цій верстві населення існує своя мораль, яка 
закріпилась у принципах цивільного права: воля вибору, воля 
підприємництва, чесність з партнерами, відповідальність обох сторін 
догоди, надійність у поведінці, передбачливість у діяльності, 
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бережливість, повага до партнерів та клієнтів, комерційна репутація, 
честь і гідність покупця, воля достовірної інформації, справедливість, 
неупередженість судів, право на захист своїх прав і інтересів. У галузі 
права найбільш цікавляться цивільним, сімейним, житловим, земельним, 
податковим правом. Ця верства населення породжує й інтелігенцію: 
раціоналізаторів, технологів, агрономів, селекціонерів, письменників, 
поетів, співаків, артистів, кінорежисерів, художників, майстрів 
прикладного мистецтва, громадських діячів, політиків тощо, які згодом 
виробляють свою філософію буття. Найголовніша інтелектуальна мета 
— знаннями забезпечити ефективне господарювання цієї верстви 
населення.  

5. Домашні міщани — ця верства населення виникла завдяки 
появі торгівлі. Основним джерелом добробуту в них є придбання грошей, 
але не завдяки організації виробництва матеріальних благ, а 
перепродажу вже виготовленого. Для них вважається не раціональним 
витрачати час на вироблення товару, гроші можна заробляти скоріше 
продажем вже готової продукції. Вони використовують придбану 
нерухомість не для виробництва, а для створення місця для торгівлі. 
Їхній розум та діяльність направлені не на організацію виробництва 
товарів, а на перепродажу товарів. Це — власники магазинів великих чи 
малих, контор, офісів для укладання угод. Ця верства населення 
створила різноманітні біржі. У цих людей цінується комерційна 
розсудливість, вміння передбачити комерційні наслідки від угод, не 
допускати невигідних справ, які можуть привести до зубожіння 
комерційної справи. Людям цієї верстви населення вкрай необхідно 
знати закони, розбиратись у кон'юнктурі ринка, весь час бути в курсі 
комерційних та законотворчих подій, мати комерційний склад розуму, 
вміти швидко приймати рішення, своєчасно відмовлятися від невигідних 
пропозицій, або перетворювати їх у вигідні для себе.  

До злочинності та соціальних потрясінь ця верства населення 
завжди ставилася негативно тому, що від суспільних негараздів 
страждали, у першу чергу, саме вони (масові заворушення, погроми, 
мародерство, реквізиція тощо). З цих же причин у домашніх міщан таке ж 
ставлення й до війни. Для більшості домашніх міщан зрозуміло, щоб 
зберегти економічну стабільність у державі, треба годувати власну міцну 
армію, поліцію, але поліція і армія повинні професійно відробляти 
витрачені на них гроші (податки). Від домашніх роботяг домашні міщани 
відрізняються тим, що не дуже охоче беруться за виконання фізичної 
роботи, наймають для цього робітників з виконавчих роботяг, самі 
намагаються займатися керівництвом, «заробляти гроші головою, а не 
руками». Для цього наймають прислугу, активно користуються сферою 
побутового сервісу. У сімейних стосунках користуються принципом 
«розумного егоїзму»: добрі сімейні стосунки дешевше обходяться, аніж 
витрати на судові тяжби підчас розлучення та поділ майна. Тому вони 
дуже уважно ставляться до факту одруження: чи буде подальша 
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перспектива сімейного збагачення чи з заподій розлучення 
відбудеться розорення. Саме тому вони уникають мати статеві зв'язки 
"на стороні": добра репутація притягує партнерів, аніж скандальна слава 
невірного подружжя. До дітей ставлення дуже турботливе, але ця турбота 
не зводиться не тільки до турботи про здоров'я, але й до майбутнього 
суспільного стану дітей. Розвинуте бажання "вивести дітей в люди": дати 
належну освіту, отримати гідну професію, яка б давала можливість 
заробляти немалі гроші. Батьки прагнуть, щоб діти були здатні досягти в 
житті ще більшого успіху, аніж вони, щоб діти в майбутньому мали ще 
заможніше існування. У побуті прагнуть до всього нового, естетичного, 
сучасного: меблі, побутова техніка, модна одежа тощо. До змін в уряді та 
політиці ставляться обережно: ці зміни можуть відбитися на їхньому 
налагодженому бізнесі, а будь-які зміни — це ризик невиправданих витрат. 
Для них, безумовно вигідна стабільність в уряді, а якщо ці зміни 
вимушені, то вони сподіваються, щоб нова політика не призвела до 
їхнього розорення. Будь-яка війна — перешкода торгівлі: мало хто 
ризикне везти товар до району бойових дій. Таке ж ставлення до 
соціальних конфліктів та потрясінь, вони прибічники політичних 
компромісів та вирішення проблем у судовому порядку, згідно чинного 
законодавства. Саме ця верства населення є прибічницею верховенства 
закону в країні, який стримує та усуває свавілля влади та чиновників. Вся 
життєва філософія представників цієї верстви населення полягає в 
принципі: "краще бути здоровим та багатим, аніж хворим та бідним". Вони 
дуже уважно ставляться до свого здоров'я: «буде здоров'я — буде кому 
заробляти гроші, а не буде здоров'я — то й гроші будуть не потрібні; 
краще берегти здоров'я, аніж потім розорюватись на лікуванні». Мораль 
цих людей базується на принципі: моя хата — моя фортеця, а всі інше — 
другорядне, повинне підкорятися інтересам власної оселі, сім'ї. У галузі 
права найбільш цікавляться цивільним, сімейним, житловим, земельним, 
податковим правом, а також банківським, фінансовим правом. Ця 
верства населення теж породжує інтелігенцію: фахівців з економічної 
теорії, маркетингу, бізнесу, банківської справи, організації торгівельної 
справи, психології маркетингу тощо.  

6. Агресивне міщанство. Цю верству населення називають ще 
"новими росіянами" чи "новими українцями". Цей термін не дуже вдалий 
тому, що ця верства населення існує вже багато століть і в різні часи їх 
називали по-різному: шахраї-авантюристи, гравці, мафіозі, торговці 
наркотиками та зброєю, рабами, повіями, хакери. Ця верства населення 
не бажає багатіти поступово довгі роки, а прагне в „бізнесі‖ створити 
„великий стрибок‖, коли достатньо проробити певну авантюру, від якої 
можна отримати стільки грошів, скільки вистачить на всі життя. Все їхнє 
життя підкоряється принципу: людина створена для задоволень, від 
життя треба брати все «щоб не було в старості соромно за безглуздо 
витрачені роки». Задоволення вони вбачають у розкоші: особняки, 
курорти, дорогі ресторани, речі, авто, салони, лікарі, сфера послуг, 
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одежа тощо. Основним джерелом доходів є будь-яка діяльність, яка 
надає швидкі великі гроші: рекет, торгівельні афери, казино, гра на 
котировці акцій, кримінальний бізнес (контрабанда, неповернення 
кредиту, підробка товарів, торгівельне піратство, торгівля людьми, 
наркотиками, зброєю тощо). Життя цих людей схоже на театр, повний 
розваг та небезпечних пригод. Вони завжди грають впевненість, 
призводять враження вдалих бізнесменів. Головний життєвий принцип: у 
цьому світі все продається і все купується, гроші — зроблять все! За 
своєю природою ці люди — авантюристи, але авантюра у них доволі 
добре прорахована майже до кінця (заздалегідь оформляються 
документи для втечі до іншої країни, щоб не знайшов Інтерпол). Заради 
великих грошей здатні піти на будь-який ризик. Представники цієї верстви 
населення структурно об‘єднуються в організовані злочинні угрупування.  

7. Активне міщанство — це люди, які накопичили мільйонний 
капітал, мають нерухоме майно у вигляді величезних підприємств, 
торгівельних фірм, власних банків. Вони є засновники величезних 
концернів, транснаціональних корпорацій тощо. Засоби масової 
інформації цю верству населення називають олігархами, але цей термін 
не зовсім відповідає сутності цієї верстви населення та несе певний 
негативний морально-психологічний, упереджений зміст. Без цієї 
верстви населення не може існувати будь-яке суспільство. Їхні 
економічні інтереси часто носять національний характер, тому часто 
дуже важко визначитись: чи уряд диктує їм свої умови діяльності, або 
вони уряду. Саме завдяки діяльності цієї верстви населення залежить 
економічне процвітання всієї країни, а від успішної діяльності уряду на їх 
користь залежить і їхнє процвітання, а звідси — і економічне 
процвітання всієї країни. Тому, представників цієї верстви населення 
доцільно буде назвати активними міщанами. Вони прагнуть до 
необмеженої влади, що необмежену владу спроможні дати необмежені 
гроші, але гроші потрібні постійні та надійні. Тому ці люди прагнуть "сидіти 
на надійних джерелах доходу", тобто торгувати "вічним" товаром, який 
завжди буде користуватися попитом та завжди буде в ціні, завжди буде 
давати величезні прибутки: енергетика, паливо, руда, золото, законна 
торгівля зброєю через державні органи, земля, будівництво, транспорт 
(виготовлення та експлуатація), сільгоспвиробництво тощо. Гроші їм 
потрібні заради влади, тому всі їхнє життя — є постійна турбота про 
підвищення своїх прибутків, поповнення власних рахунків 
надприбутками. Це, можна сказати, великий талант: створити величезну 
корпорацію, утримати її та налагодити отримання прибутків. Ці люди 
мають величезну працездатність: всі 24 години на добу контролюють 
отримання прибутків і, в разі деяких негараздів, миттєво приймають 
рішення, знаходять вихід з будь-якого становища. Вони мають 
неабиякий організаторський талант, завжди знають, як і на чому можна 
заробити величезні гроші. На дрібниці себе не розмінюють. У середньому 
в кожній країні існує 4-5 % населення, здатних талановито вести великий 
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бізнес. Інші верстви населення не здатні цим успішно займатися, тому 
певним чином обслуговують активне міщанство, а активне міщанство 
своїми значними економічними програмами дають поштовх для 
подальшого економічного розвитку суспільства, держави, іншим верствам 
населення і собі. 

Це — найбільш загадкова для суспільства частина населення. 
Представники цієї верстви населення ніколи не афішують свої 
торгівельні справи та приватне життя, ніколи не спілкуються з 
журналістами, а якщо уникнути інтерв'ю не можна — завжди знають про 
що говорити з журналістами не можна, а найчастіше доручають 
спілкування з засобами масової інформації своїм найманим речникам чи 
прес-аташе. Керівництва для них дійсно не існує: вони самі часто 
обирають кандидатів до складу уряду чи парламенту. Вони, як ніхто, 
зацікавлені в особистому знайомстві з керівниками держави, тому що їхній 
бізнес настільки великий, що впливає на загальний економічний стан 
країни. До того, з цієї самої причини, керівники країни теж зацікавлені в 
особистому знайомстві та тісному співробітництві з активними міщанами. 
Саме активні міщани є першими та надійними виконавцями певних 
економічних державних програм та державних замовлень. Успіх виконання 
цих програм певною мірою залежить і від особистих стосунків між 
правителями держави та активними міщанами. Активні міщани становлять 
касту економічних керівників держави і до своєї касти не завжди охоче 
приймають, тобто новий активний міщанин повинен довести своє право 
бути визнаним у цьому середовищі. Вони складають вищий рівень 
суспільства. До працівників ставляться в залежності від корисності та 
належності до цієї верстви населення, здатності та спроможності 
накопичувати капітал.  

Представники цієї верстви населення, у порівнянні з іншими 
верствами населення — дуже освічені, але за складом мислення — 
прагматики. Щоб вести такий бізнес, треба розбиратися в законодавстві, 
політиці, економіці, торгівлі, банківській справі, психології тощо, тому їх 
можна віднести певною мірою до інтелігенції: вони хоч не роблять 
наукових досліджень, але вся їхня діяльність — постійний пошук нових 
рішень, відкриття нових кроків у розширенні бізнесу. Грошова премія за 
їхню інтелектуальну діяльність — прибутки від власних рішень. 

8. Технічна інтелігенція — ця верства населення присвятила все 
своє життя науковим винаходам у галузі техніки. Інше життя вони просто 
собі не уявляють. Гроші їх не дуже цікавлять, часто зароблені гроші 
витрачають на необхідні для наукових винаходів прилади та реактиви, 
інструменти тощо. Вони здатні нехтувати власним здоров'ям заради 
наукового відкриття. Захоплені власними науковими технічними ідеями 
вони здатні працювати майже цілодобово, постійно думають про наукові 
проблеми, тому на оточуючих призводять враження диваків. Поглинуті 
власними ідеями не завжди розуміють які можуть виникнути інтриги 
навколо їхніх наукових розробок, а ті, що розуміють це — приймають ці 
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розробки в таємниці. Головна їхня психологічна проблема — 
непорозуміння з оточуючими та владою: технічна інтелігенція у своїх 
винаходах, як правило, далеко випереджає свій час, сучасники зовсім не 
розуміють яка практична користь може бути від їхніх технічних винаходів, 
тому свої наукові дослідження тримають у таємниці, щоб не бути 
суспільством проголошеним божевільним. За останні століття ставлення 
суспільства до них дещо покращилось, але все одне технічна інтелігенція 
до теперішнього часу вимушена переконувати керівництво в корисності 
своїх винаходів. До керівництва вони ставляться в залежності від того, 
як керівництво ставитися до їхніх наукових проектів. Ставлення до 
наукових конкурентів цілком зрозуміле: їх намагаються обійти скорішим 
завершенням та реалізацією досліджень (патентуванням). З друзями 
постійно обговорюють наукові проблеми і тим самим активізують своє 
наукове мислення, яке, в, свою чергу, призводить до нових евристичних 
рішень. Наукові спори стимулююсь їх наукове мислення. 

До права технічна інтелігенція майже байдужа, більше керується 
нормами моралі, і цього їй цілком вистачає, навіть не цікавиться правом 
інтелектуальної власності, вважає це непотрібним, ганебним (вимагати 
за винахід гроші), тому наприкінці життя деякі представники цієї верстви 
населення нерідко живуть у злиднях. 

9. Творча інтелігенція — найрізноманітніша, яскравіша, 
найскладніша верства населення. До цієї верстви населення відносяться 
всі, хто створює твори мистецтва: письменники, художники, композитори, 
скульптори, архітектори, музиканти, драматурги, режисери, артисти, 
оператори, сценаристи. Про цю верству населення написано багато, вона 
створила багато теорій та досліджень про мистецтво, творчість та 
культуру, але до цього часу ще не прийшла до остаточного висновку. 
Вони весь час сперечаються, винаходять все нові течії та напрямки в 
мистецтві: від класики до естради та "попси", від бардів до шансону. Ці 
люди реалізують себе через творчість, намагаються створити щось 
геніальне, талановите, «хітове», неповторне. В житті їх цікавить майже 
все (від світової філософії та релігії до кримінальної хроніки — все це 
може стати поштовхом для творчого натхнення. Постійно 
експериментують, шукають нове, демонструють своє бачення світових 
проблем. З цього приводу часто ворогують та сперечаються між собою, 
але проблеми суспільства та мистецтва для них — питання принципові, 
джерело натхнення. У цих суперечках вони намагаються знайти своє 
місце та значення в суспільстві та мистецькій ієрархії.  

До керівництва та співробітників ставляться в залежності від того, 
як ті оцінюють їхні твори мистецтва. До керівництва держави ставляться 
в залежності від оцінки їхньої творчості з боку керівництва держави. Як 
правило творча інтелігенція в законах не розуміється, часто нехтує 
вимогами законів, вважаючи, що законодавство знищує творчість та 
волю мистецтва. Натхнення черпають з навколишнього життя: війни, 
соціальні потрясіння, події з приватного життя, події комерційної 
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діяльності, сімейні розлади та події — все стає приводом для мистецької 
творчості, а коли цього не вистачає — натхнення черпають з подій 
кримінального життя, від вживання алкоголю та наркотиків, життя серед 
повій та гомосексуалістів. У цьому творча інтелігенція дуже різноманітна 
за образом власного життя та напрямом творчої діяльності.  

10. Наукова інтелігенція — ця верства населення складається з 
науковців-теоретиків. Ззовні ці люди виглядають охайно, одягаються 
скромно, не яскраво, але одежа завжди виглядає новою, якісною. До 
грошей ставляться ощадливо, витрачають їх розсудливо: на потреби 
сім'ї, книжки, іноді на банкети. Банкети для них — це привід для нових 
наукових знайомств, товаришування, а не самоціль (як це часто буває у 
творчій інтелігенції та роботяг, агресивного міщанства). Працюють вони 
системно, віддані своїй науковій діяльності. Джерелом наукового 
натхнення для них може стати будь яка подія, яка має відношення до 
їхнього наукового інтересу: знайомство, розмова, публікація тощо. 
Представники цієї верстви населення, як правило, дуже ввічливі, з 
розумінням та повагою ставляться до наукових потреб колег по роботі, з 
великою шаною ставляться до керівництва держави, розуміючи, що їхня 
наукова діяльність сприяє покращенню життя та зміцненню спільної 
єдності та державної могутності. Крім того державна влада теж потребує 
винаходів наукової інтелігенції, тому між державною владою та науковою 
інтелігенцією складаються стосунки взаємної поваги та партнерства. До 
правоохоронних органів ставляться з повагою тому, що розуміють 
необхідність підтримувати порядок у суспільстві, оберігати суспільство 
від анархії та безладдя. До суспільних конфліктів та воєн ставляться 
негативно, але здатні визнати необхідність насильства заради 
встановлення порядку в суспільстві і державі, наведенню порядку в 
економіці країні. У повсякденному житті керуються правилом: «живеш 
сам — дай жити і іншому», намагаються отримати певну 
відокремленість, де найкраще розмірковувати над науковою проблемою. 

Крім того в кожному суспільстві і в українському теж існують ще 
верстви населення, які не мають безпосереднього відношення до 
виробництва матеріальних благ, але жодне суспільство без них обійтись не 
може. Тому ці верстви населення займають особливе положення в 
суспільстві — це політики, чиновники, богослови, юристи, вчителі, лікарі. 
Особливість їх статусу полягає в тому, що до них потрапляють особи з усіх 
вищевказаних верств населення, але згодом у них виробляється своє 
ставлення до суспільства, держави та правової системи. Майже завжди їх 
положення доволі дуалістичне: самі вони, на перший погляд, нічого не 
виробляють, але без них суспільство теж існувати не може, навпаки, 
суспільство залежить від якісної та професійної діяльності кожного 
представника цих верств населення. Тому й вимоги у держави і 
суспільства до них різний, різний і підхід щодо оцінювання діяльності цих 
верств населення. але нехтувати цими верствами населення не можна, бо 
вони мають значний вплив на процес формування менталітету нації. 
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Історія має не мало прикладів того, як ці верстви населення зводили 
нанівець найкращі бажання правителів і тим самим впливали на долю 
реформ та на долю самого правителя. Об‘єктивне призначення політиків, 
чиновництва, богословів, юристів, вчителів і лікарів полягає в тому, що 
своєю діяльністю вони повинні створювати умови та сприяти гармонійному 
існуванню всіх верств населення.  

Для кожної з вказаних шістнадцятьох верств населення притаманна 
ще одна загальна властивість: у кожній з них існують ще певні категорії 
людей: романтики — які прагнуть до майбутнього здійснення своїх мрій, 
весь час живуть майбутнім; реалісти — які прагнуть добре існувати в 
сьогоденні і для цього залучають всі можливі засоби; шахраї — які прагнуть 
існувати за рахунок когось або чогось, щоб „все було й за це нічого не 
було‖, вандали — які прагнуть тільки руйнувати створене іншими. У 
середині кожної з цих верств населення точиться явна або скрита 
боротьба між цими категоріями людей за розповсюдження своїх 
переконань, наслідки якої, кінець-кінцем, відбивається певним чином у 
правовій системі держави. Умовно цю боротьбу можна назвати боротьбою 
між „творцями‖ і „вандалами‖. Романтики та реалісти в сукупності стають 
„творцями‖, а шахраї — „вандалами‖, бо своїми діями руйнують всі 
можливе на всіх рівнях: від побутового, сімейного, професійного до 
політичного, ідейного, державного. Творення та руйнація може мати різні 
форми: фізичні, біологічні, психічні, комерційні, суспільні, ідейні, наукові, 
організаційні, політичні, законодавчі, державні тощо.  

Кожна з вказаних верств населення в будь-якій країні світу виконує 
певну суспільну функцію, створює або руйнує певні матеріальні та 
духовні блага, у цьому полягає певна суспільна корисність або 
шкідливість кожної верстви населення. Кожна верства населення таким 
чином „обслуговує‖ інші верстви населення й одночасно „споживає‖ 
створене або зруйноване іншими верствами населення. Кожна верства 
населення корисна для всього суспільства й одночасно залежить від 
існування інших верств населення. На цій корисності і залежності й 
будується громадянське суспільство, держава. На цьому будується і 
гармонійність суспільного існування будь-якої нації, країни. 

Політики, як певна верства населення призначена втілювати в 
життя певну державно-економічно-суспільну програму, заради цього 
змінювати вітчизняне законодавство, намагається здобути певних 
позитивних економічних та соціальних показників, щоб сподобатись 
електорату і завдяки цьому продовжувати займати панівне положення в 
органах державної влади і у суспільстві в цілому. Ця верства населення 
формується з числа інших певних суспільних верств населення, у кожній 
з яких існує своє уявлення про суспільний, економічний та державний 
стан, існує своє уявлення щодо засобів покращення матеріального й 
духовного існування суспільства, тому політики завжди мають і різні 
політичні програми, за втілення яких вони весь час сперечаються, 
вигадують і вживають різні засоби (від агітації до замовних вбивств, 
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заколотів та громадянської війни) домогтись свого. Всі ці явища вивчає 
політологія.  

Чиновники (держслужбовці), як певна верства населення, теж 
формується з різних верств населення, але суспільне призначення 
чиновництва — своєю діяльністю впроваджувати в життя певний 
державно-політичний і суспільно-господарський порядок. Суспільне 
положення цієї верстви населення завжди було доволі складним: з 
одному боку воно повинне реалізовувати певні політичні програми ( і, 
навіть, не популярні), а з іншого боку — дотримуватись законності (і, 
навіть, коли певні законі стають „анахронізмом‖, але не скасовані) і 
одночасно — своєю діяльністю сприяти комфортному існуванню інших 
верств населення і, при тому, постійно отримувати на побутовому рівні 
та в засобах масової інформації звинувачення на свою адресу в 
хабарництві, безпринциповості, кар'єризмі, зрадництві інтересам народу 
тощо. Чиновництво продовжує існувати і діяти в умовах постійного 
більш-менш вдалого здійснення державою і суспільством „боротьби за 
чистоту чиновницького апарату‖, особливо в період зміни правителя 
(правлячої партії) у державі. Судячи по стародавніх джерелах така 
боротьба існувала ще за часів Єгипту. І при цьому жодна держава й 
суспільство не може існувати без держслужбовців. Вся їхня діяльність 
регламентована інструкціями, вони їх зобов'язані знати і виконувати. 

Юристи. Під цією верствою населення розуміємо суддів, адвокатів, 
представників правоохоронних органів, юрист-консультів тощо. За будь-
яких умов суспільство не можне існувати без юристів. Значення для 
суспільства та держави в цілому такої верстви населення як юристи, 
очевидне. Ця верства населення формується з числа інших верств 
населення, але їхнє особливе положення обумовлене необхідністю 
завжди бути на захисті порушених інтересів громадян та держави. 
Представників цієї верстви населення теж іноді звинувачують у 
непрофесіоналізмі та корупції. Незважаючи на це, всі інші верстви 
населення і держава зацікавлені в їх існуванні, вимога тільки одна — 
юрист повинен бути дійсно професіоналом у своїй справі. Знання всіх 
галузей права — їхній святий обов'язок. 

Богослови — своєрідна верства населення, яка теж формується з 
представників інших верств населення. Суспільне значення цієї верстви 
населення важко переоцінити: духівництво своєю діяльністю призване 
виховувати прагнення до миру та спокою, обережності та розважливості. 
Виконувати цю суспільну функцію можна різними методами й засобами, 
тому і існує певне різноманіття церковних конфесій. Авторитет Церкви 
базується на божому походженні релігійного вчення та на моральній 
відповідності служителів Церкви цьому вченню. Безумовно, існує серед 
богословів порушення божого та канонічного права, але Церква 
своєчасно позбавляється від тих, хто своєю поведінкою та діяльністю 
ганьбить авторитет Церкви. З усіх галузей права знають тільки канонічне 
право та „закон божий‖. 
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Вчителі. До цієї верстви населення, слід, на нашу думку, віднести і 
викладачів вищих учбових закладів, тому, що існує єдине призначення і 
єдина суспільна функція — підготовка нового покоління освічених 
майбутніх фахівців всіх верств населення. Саме вчительство 
формується з різних верств населення, тому й за своїм складом 
неоднорідне: отут є фахівці, придатні вчителювати в сільських школах, 
готувати працівників робітничих професій, інші готують медичних 
працівників, творчу інтелігенцію, комерсантів, підприємців, бухгалтерів 
тощо. У цій верстві населення формується свій особливий менталітет, 
який базується за фахових знаннях, загальній освіченості, вихованості. 
Про суспільні та фахові проблеми цієї верстви населення написано дуже 
багато. Суспільне значення цієї верстви населення не підлягає сумніву, 
хоча держава й суспільство не завжди надають вчительству належний 
матеріальний добробут, відповідний його суспільного значення. Об'єднує 
вчительство одне спільне завдання: навчити нове покоління думати, 
навчити бути фахівцями. Суспільний авторитет цієї верстви населення 
залежить від відповідності кожного вчителя, викладача суспільній уяві 
про цю верству населення: вміння працювати з людьми і самому бути 
взірцем суспільної моралі.  

Лікарі. До цієї верстви населення, безумовно слід віднести всіх, хто 
поставив собі за мету лікування хворих, незалежно від їх соціального 
статусу та світоглядних переконань. Найбільш влучно світогляд цієї 
верстви населення викладена в клятві Гіппократа. Суспільне значення 
цієї верстви населення не можне переоцінити, бо саме завдяки цій 
верстві населення, людство не вимерло від епідемій, а кожна особа має 
шанс на тривале біологічне здорове існування. Ця верства населення за 
своїм суспільним призначенням завжди знаходиться поза політикою, 
хоча політики іноді прагнуть залучити їх до своїх суспільних 
експериментів. Нормами права не завжди цікавляться, керуються у своїй 
діяльності мораллю клятви Гіппократа. 

Цілком можливо, що таке бачення суспільства (10+6 верств 
населення) не повністю відповідає дійсності й не розкриває всієї повноти 
людських взаємовідносин у самому суспільстві, якими має керувати 
держава. Але ця класифікація відбиває тільки верстви населення, а 
кожна верства населення складається з суспільно-культурологічних груп 
та підгруп, які виникають як модні течії, а потім зникають, 
розпорошуються (хіппі, скінхенди, панки, рокери тощо). Якщо до цієї 
класифікації залучити і їх різновиди, тоді структура суспільства буде ще 
складнішою, але і більш повною, більш яскраво буде відбивати дійсний 
стан громадянського суспільства будь-якої країни, у тому числі й 
сучасної України. Недоліки будь-якої класифікації, і цієї теж, полягають в 
тому, що вони статичні і не відображають всієї динаміки розвитку та 
діалектичного взаємовпливу всіх верств населення, суспільно-
культурологічних груп та підгруп, все-таки ця класифікація суспільства 
більш досконала в порівнянні з традиційними соціологічними та 
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політологічними теоріями, де суспільство поділяють тільки на три 
верстви населення, враховуючи тільки їхній майновий стан, не 
враховують їх світогляди на власне існування та образ життя, суспільні 
інтереси та менталітет. Така класифікація допомагає з'ясувати дійсний 
характер співвідношення держави й громадянського суспільства. 
Вважаємо, що така класифікація, більш відповідає реаліям суспільного 
існування і більш краще пояснює сутність сучасних суспільних та 
правових процесів, дає змогу більш точно передбачити перспективу 
розвитку суспільства й держави та визначити місце права в цьому 
процесі. 

Кожна верства населення має власний погляд на різні явища 
суспільного існування: життя та смерть, здоров'я та хвороби, певне 
ставлення до порядку отримання та вживання їжі, задоволення 
біологічних потреб, порядок створення сім'ї, ставлення до здоров'я дітей, 
онуків, батьків, подружжя, родичів. Різне ставлення до засобів „здобуття‖ 
грошей та засобів до існування: ставлення до самих грошей, методів їх 
отримання, порядку їх витрачання (на що й заради чого); до всіх 
оточуючих, які приймають участь в здобутті грошей: до начальства, до 
товаришів по роботі чи спільній „справі‖, до підлеглих, до клієнтів, друзів 
по роботі тощо. У залежності від цих поглядів у кожній верстві населення 
формуються певні погляди на суспільне життя в цілому: на державу, на 
правову систему, на уряд та політику уряду, на правоохоронні органи, 
суспільні явища, катаклізми, реформи, війни, заколоти, революції, 
злочинність тощо. Кожна верства населення має свої уявлення про між 
особисті дружні стосунки, розваги, хобі, відпочинок тощо. Найбільш 
різноманітність поглядів різних верств населення існує в поглядах на 
мистецтво: архітектуру, живопис, музику, кіно, театр, танці, прикладне 
мистецтво, мода, телебачення та радіо, а також на етику та етикет: одяг, 
зовнішній вигляд, манери поведінки та розмови. Всі ці погляди 
діалектично взаємно впливають один на одного й, таким чином, 
формують суспільний менталітет громадянського суспільства в цілому.  

Громадянське суспільство — продукт взаємного співіснування всіх 
верств населення, сукупність всіх верств населення, але кілька з них — 
домінують в суспільному житті і впливають на світогляд інших верств 
населення на певному відрізку історичного розвитку суспільства і 
держави, і тим самим формує „обличчя нації‖. Нація — це сукупність 
громадянського суспільства та влади. В залежності від менталітетних 
світоглядних комбінацій залежить різноманіття націй.  

В кожній нації формується певний менталітет, а у відповідності до 
нього — власна правова система, як відбиток менталітету та інструмент 
реалізації певних економічних та політичних програм влади. Саме цим 
держави відрізняються між собою. 

Система права й правова система кожної держави виконуючи 
функцію впорядкування всіх суспільних відносин формується під 
впливом співвідношення різних верств населення та суспільних груп. 
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Таким чином можна зробити висновок, що система права й правова 
система кожної країни — зовнішній відбиток менталітету нації. 

Кожна верства населення прагне домінувати в суспільстві і в 
державі, тому головною метою в суспільстві стає боротьба за політичну 
владу. Державна влада — це певною мірою інструмент домінування 
певної верстви населення над іншими верствами, засіб створення 
певного „обличчя нації‖. Кожна верства населення по-своєму бачить 
зміст та функції держави, прагне прилаштовувати державну владу і до 
своїх інтересів. Це прагнення реалізується в створенні своєї політичної 
партії з певною програмою дій на користь. перш за все, своєї верстви 
населення. Найкраще ці прагнення формулюють політичні лідери. Так 
формується багатопартійність та боротьба політичних партій за 
панування у владі. В залежності від того, правитель від якої верстви 
населення буде керувати державою, від того залежить і майбутнє самої 
держави, громадянського суспільства, нації. В цьому і полягає 
філософсько-правовий зміст народних виборів до органів верховної 
влади держави, а розклад політичних сил в законодавчій владі відбиває 
дійсний стан співвідношення різних верств населення в межах нації.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ТЕКТОЛОГІЇ В 

СИСТЕМІ СУЧАНИХ ЮРИДИЧНИХ НАУК 
 

AS TO A ROLE AND PLACE OF LEGAL TECTOLOGY IN A SYSTEM OF 
CONTEMPORARY LEGAL SCIENCE 

 
У статті автор здійснює спробу розглянути державно-правову 

реальність через призму організаційних процесів, які детально вивчені 
в рамках тектології Олександра Богданова. Автор пропонує 
розробити новий науковий напрямок в рамках загальної теорії держави 
і права — юридичну тектологію. 

 
In this article the author examines state legal realities through a prism 

of organizational processes which were learned in details in frames of 
tectology of Oleksandr Bogdanov. The author suggests to establish a new 
scientific direction in frames of a general theory of state and law — legal 
tectology. 

 
Соціальні системи сучасності характеризуються невпинним 

ускладненням та збільшенням різноманіття соціальних зв‘язків. Все 
складнішою стає державно-правова реальність, вивчення якої потребує 
від будь-якого дослідника або науковця володіти широким світоглядом 
та системним підходом до вивчення об‘єктів навколишнього світу. 
Очевидно, що результати сучасних досліджень не можуть претендувати 
на істинність, якщо в процесі їх здобуття були застосовані лише галузеві 
або спеціалізовані підходи. Так само, отримані наукові знання є 
сумнівними, якщо вони не займають свого місця в загальній науковій 
картині світу. Це стосується і загальної теорії держави та права, яка 
потребує збагачення новими методами й підходами для отримання 
якісно нового знання. 

Сучасна наукова картина світу, на думку автора, почала 
формуватися в XVII-XVIII століттях. Протягом останніх 300 років темпи 
накопичення знань людством невідворотно пришвидшуються. 

XVIIІ століття стало, без перебільшення, відправним пунктом для 
західно-європейської цивілізації та ознаменувало науково-технічний 
прорив. Ісаак Ньютон сформулював основні закони механіки, що мали 
революційне методологічне значення в природознавстві. Універсальний 
характер цих законів обумовив на довгі десятиліття панування 
механістичних підходів до пояснення явищ різного характеру, в тому 
числі і соціальних. З часом природничі науки, поряд з механікою 
Ньютона, були збагачені термодинамікою, квантовою механікою, та 
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численними новими науковими концепціями в у галузях фізики, хімії та 
біології. 

Практично одночасно в Європі відбувся ідеологічний прорив у 
розумінні суспільних явищ. Переосмислення неоримської теорії свободи 
під тиском соціальних та політичних конфліктів призвело в Британії та 
інших країнах Європи до формулювання на науковому рівні понять 
держави, свободи, суверенітету і невід‘ємних прав людини. Нові підходи 
призвели до організаційних змін в соціальних та політичних системах 
європейських країн. Юридична концепція свободи і природних прав 
стала підґрунтям для виникнення політичної та економічної теорії 
лібералізму та обґрунтувала природно-правові підходи до її реалізації. 
Пізніше розвинулися нормативістські, історичні, психологічні та інші 
підходи до праворозуміння.  

Соціальні та природничі науки стрімко розвивалися, однак їх 
розвиток йшов в певній науковій автономності. Окрім того, постійно 
зростала кількість спеціалізованих знань. Виникала небезпека певного 
хаосу в світосприйнятті. Побудова цілісної наукової картини світу вимагала 
поєднання різноманітних знань та підходів в межах теоретичних 
узагальнень.  

Загальна організаційна наука 
Намагання об‘єднати весь масив наукових знань людства єдиною 

теоретичною базою неодноразово здійснювалися в рамках моністичних 
філософських теорій. Прогресивний науковий монізм особливо розвинувся 
в роботах російського вченого початку ХХ століття Олександра Богданова. 
В своїй фундаментальній праці „Тектологія. Загальна організаційна 
наука‖ О.Богданов здійснив яскраву спробу закласти універсальні, 
узагальнені основи науки, які систематизують весь організаційний досвід 
людства.  

Великий науковий потенціал тектології, на жаль, так і не був 
усвідомлений на належному рівні, і хіба що використовувався 
радянською економікою для регулювання народного господарства. 
Однак О.Богданову вдалося своїми науковими поглядами випередив 
свій час і вже на початку ХХ століття сформулювати перший 
розгорнутий варіант загальної теорії систем, закласти поняття, які 
пізніше стали основами кібернетики та синергетики. 

Тектологія на науковому рівні розглядає загальні системно-
організаційні закони для будь-якого явища або процесу. Організаційна 
наука стверджує, що за певного рівня наукової абстракції будь-який 
процес, будь-яке завдання є організаційними явищами. „Будь-яка 
людська діяльність об‘єктивно є такою, що організує, або дезорганізує‖

1
. 

Відповідно, організаційні взаємовідносини включають всі відносини 
людина-природа та людина-людина. І в природознавчих, і в соціальних 
науках працюють єдині організаційні принципи, визначені тектологією.  

                                                 
1
 Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. — М.: Финансы, 2003. — с. 29. 
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Олександр Богданов визначив загальний характер організаційних 
процесів, а також основні механізми організації для будь-яких явищ та 
процесів — кон‘югація (взаємодія), інгресія (поєднання, входження) та 
дезінгресія (розрив, відокремлення). Тектологія дала універсальне 
визначення організованого та дезорганізованого комплексу. 

„Організоване ціле виявилося практично більше простої суми своїх 
частин‖

1
. Дійсно, збудований храм є чимось значно більшим, ніж просто 

сума цегли й цементу, з якого він збудований. На думку Богданова, ця 
перевага організованого комплексу обумовлена не тим, що в комплексі 
виникають якісь нові активності, а тому що наявні активності 
поєднуються більш гармонійно, ніж протилежні їм спротиви. Чи не тому 
науковці визначають суспільство не просто як сукупність його членів, а 
як систему взаємовідносин між людьми? 

Відповідно, дезорганізований комплекс, який являє звичайну 
сукупність елементів, завжди буде меншим їхнього організованого 
поєднання в єдине ціле. „Дезорагнізовне ціле практично менше суми 
своїх частин‖

2
. 

Велика цінність тектології полягає в тому, що окрім науки про 
організаційні процеси, вона підводить цілісну теоретичну базу для 
наукового монізму. Системно-організаційні закони єдині для всіх без 
винятку природних об‘єктів, зокрема і соціальних, а найрізноманітніші 
явища об‘єднуються загальними структурними зв‘язками й 
закономірностями. ―Закони природи в загальних своїх формах єдині для 
різних рівнів структурної організації матерії‖

3
. — такими словами Льва 

Гумільова можна підсумувати науковий монізм Богданова, викладений в 
тектології. 

Тектологія відкриває для дослідника нові простори, нове бачення 
речей і явищ навколишнього світу, дозволяє переосмислити наявні 
наукові знання та підходи. Важко сперечатися з позицією дослідника 
Тахтаджяна А.Л., який в своїх роботах зазначає — „Тектологія в 
сучасному її розумінні стає концептуальним каркасом науки та покликана 
стати загальнонауковою парадигмою‖

4
. Формулювання Олександром 

Богдановим в рамках тектології наукових основ монізму нарешті поклало 
край автономному розвитку соціальних та природничих наук та дало 
надію на цілісність наукової картини світу. Універсальність підходів 
тектології відкриває великі перспективи отримання нових знань про 
знайомі явища та процеси та спонукає застосовувати тектологічні знання в 
будь-якому дослідженні.  

Соціальна система 

                                                 
1
 Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука. — М.: Финансы, 2003. — с. 66. 

2
 Там само, с. 68. 

3
 Гумилѐв Л.Н. География етноса в исторический период. — Л.: Наука, 1990. — 238. 

4
Тахтаджян А.Л. Principia tektologica. Принципы организации и трансформации сложных систем: 

эволюционный подход. — СПб, СПХФА, 1998. — с. 105. 
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Сучасне суспільство, яке є середовищем буття для кожного з нас, є 
надзвичайно складною системою активностей, яка важко піддається 
дослідженню. Постійно збільшується кількість та різноманіття існуючих 
суспільних відносин, які потребують упорядкування. З одного боку, це 
призвело до збільшення кількості спеціалізованих наук, які займаються 
вивченням якогось з аспектів соціального життя. З іншого боку, жодна із 
спеціалізованих наук на сьогодні не може змалювати суспільство як 
єдине ціле, охарактеризувати його стан та закономірності його розвитку. 

Отримання наукового результату в сучасних соціальних науках за 
умови надзвичайної складності об‘єкту дослідження, потребує не 
замикатися в межах якоїсь однієї галузевої науки. Унікальне нове знання 
може бути отримане переважно в разі конвергенції наукових методів, 
спеціалізованих знань — на межі різних наукових галузей. 

Тектологія, розроблена Олександром Богдановим, якраз може 
виступити новою методологічною науковою базою, яка відкриє новий 
інструментарій для дослідження складних систем на зразок суспільства 
та державно-правової реальності, а також запропонує методи їх 
організації.  

Доречно, що одним з основних методів тектології є методи 
абстрагування та узагальнення. Дійсно, спеціалізовані науки 
зосереджуються на конкретних особливостях того чи іншого явища, які 
часто відволікають від загального бачення об‘єкта. Метод узагальнення 
дозволяє зосередитися на цілому і на взаємозв‘язках, які роблять його 
чимось більшим, ніж просто сукупністю його елементів. 

―Структурні відносини можуть бути узагальнені до такого ж самого 
ступеню формальності чистоти схем, що й у математиці відносини 
величин…‖

1
. Це стосується і суспільства, яке стає об‘єктом нашого 

вивчення. Узагальнення деталей являє нам чисту соціальну систему, 
яка піддається аналізу із використанням підходів наукового монізму. 
Узагальнення дозволяє виявити той первинний природний шар 
закономірностей, якому підкоряється соціальна система. Це — органічна 
нормативність

2
, тобто набір правил, наявність яких обумовлена самою 

природою явища (в нашому випадку — суспільства). Відповідно до цих 
правил відбуваються процеси на різних рівнях організації активностей. 

В узагальненому вигляді будь-яка соціальна система мало чим 
відрізняється від біологічної, етнічної, хімічної чи фізичної. Для всіх 
систем, в тому числі й соціальної, споглядається дія універсальних 
системно-організаційних законів. „Перенесення методів цілком 
об‘єктивно та достовірно доводить можливість їх розвитку в єдність, в 
напрямку монізму організаційного досвіду‖

3
. 
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Більшість системно-організаційних законів найперше були 
виявлені природничими науками для простих систем, які 
досліджувалися фізикою та хімією експериментальним шляхом. Вже 
пізніше отримані та доведені закономірності екстраполювалися на 
ширше коло явищ і систем, де не тільки підтвердили свою дію, але 
призвели до наукових проривів. 

Вивчаючи соціальну систему, на теоретично-експериментальному 
рівні застосуємо до неї один з фундаментальних законів фізики — закон 
зростання ентропії. Початково сформульований для термодинаміки, цей 
закон знайшов універсальне застосування не лише для фізичних 
систем, але й для хімічних, біологічних. Лев Гумільов у свої праці 
„Географія етносу в історичний період‖ успішно скористався законом 
зростання ентропії для характеристики етнічних систем. Дуже високо 
цінував закон зростання ентропії Альберт Ейнштейн, який був 
переконаний, що „теорія виявляється тим більше вражаючою, чим 
простіші її засновки, чим значніше різноманіття охоплених нею явищ і 
чим ширше сфера її застосування. Саме тому класична термодинаміка 
справляє на мене таке глибоке враження‖

1
.  

Закон зростання ентропії (другий закон термодинаміки) в 
формулюванні німецького фізика Р.Клаузіуса (1865 рік) сформульований 
наступним чином: „при самовільних процесах в системах, що мають 
постійну енергію, ентропія завжди зростає‖. Йдеться про зростання 
ентропії в ізольованій системі (системі з постійною енергією), на яку не 
здійснюється зовнішній вплив.  

Австрійський фізик Л.Больцман відповів на питання про фізичний 
зміст ентропії та причини її зростання в ізольованій системі. Згідно з 
Больцманом, ентропія — це міра безладу в системі. Повна 
упорядкованість рівнозначна мінімуму ентропії; будь-який безлад 
збільшує її. Таким чином, фізичний зміст ентропії полягає в наступному: 
множина часток, що віддана сама собі, без зовнішніх впливів 
(ізольована система), тяжіє перейти в такий стан, в якому при дійсних 
умовах можливий більший безлад. Максимальна ентропія відповідає 
повному хаосу. 

Відкривається органічна нормативність суспільства. Якщо на 
суспільство не здійснюється жодний зовнішній вплив, якщо люди не 
знаходяться під впливом права, моралі, релігії, держави, географічних і 
природних умов або інших обмежуючих чинників, то таке суспільство 
невідворотно тяжітиме до безладу — ентропія зростатиме до свого 
абсолютного значення — одиниці. Ще в 1764 році Чезаре Беккаріа 
стверджував, що „маси не в змозі протистояти всезагальному закону 
розкладання, прояви якого спостерігаються і в світі фізичних явищ, і в 
світі моралі‖

2
. Кінцевим наслідком зростання ентропії є цілковитий хаос і 
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загибель системи, як такої. Можливо, саме це й мав на увазі Томас 
Гоббс, говорячи про стан „війни всіх проти всіх‖? Натомість повна 
організованість соціальної системи обумовлює мінімальну ентропію — 
вона дорівнює нулю. 

Здавалося б, перевірити експериментальним шляхом істинність 
такого висновку для соціальної системи практично не можливо. В фізиці 
достатньо просто змоделювати ізольовану систему, але де знайти 
ізольовану соціальну систему?  

Відносно ізольовану соціальну систему змоделював В.Голдінг у 
своєму романі ―Володар мух‖

1
. Колектив дітей, не обтяжений 

традиціями, вихованням, правом або релігією, потрапив на безлюдний 
острів. Відсутність зовнішнього організуючого впливу обумовила вільний 
розвиток соціальних відносин на острові. Діти здичавіли, ентропія 
зростала, система наближалася до повного хаосу — діти почали 
вбивати одне одного, що могло призвести до остаточного знищення 
соціальної системи.  

Зростання ентропії в соціальній системі може бути стримане 
цілеспрямованими організаційними процесами. На думку А.Тоффлера, 
―люди потребують організації свого життя, адже життя, недостатньо 
організоване є безцільною катастрофою‖

2
. 

З іншого боку, мінімальний рівень ентропії характеризує 
нежиттєздатний стан соціальної системи — вона завмирає. Приблизно 
такий стан суспільства описаний Д. Оруелом в романі-антиутопії ―1984‖

3
. 

Аналогічним чином поводять себе й фізичні або хімічні системи. При 
температурі абсолютного нуля рівень ентропії в системі мінімізується — 
система „виморожується‖. 

Таким чином, вивчення суспільства за допомогою не лише 
соціальних, але й природничих наук, дає нам нове знання про нього як 
про цілісне явище.  

Прихильники традиційних та спеціалізованих підходів, безперечно, 
можуть піддати сумніву допустимість застосування фізичних методів до 
соціального тіла. Але „і в техніці, і в науці деякі великі відкриття, якщо 
навіть не більшість з них, зводилися до перенесення методів за межі тих 
областей науки, де вони початково були розроблені‖

4
. 

На сьогодні є всі підстави стверджувати, що суспільство є 
системою, яка характеризується певним рівнем організації відносин 
всередині системи, але тяжіє до зменшення впорядкованості та 
підвищення ентропії.  

Суспільство є ентропійною системою, яка потребує постійного 
підтримання рівня організованості. Інакше є ризик переходу її в стан хаосу 
та деградації суспільства. 
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Організація соціальної системи 
„Чим більше суспільство зростає та розвивається, тим сильніше та 

болючіше для нього відчувається його неорганізованість в цілому. 
Гігантська маса живих активностей, яка постійно накопичується в ньому, 
все важче та менш досконало зберігає свою рівновагу‖

1
. Олександр 

Боданов пише про те, що хід життя все наполегливіше висуває 
організаційні завдання суспільству, однак тепер у новому вигляді — не як 
спеціалізовані, а як інтегральні. Саме тому „уявлення про необхідність 
переходу до інтегральної його [суспільства] організації завойовує крок за 
кроком підґрунтя в свідомості мислячих елементів‖

2
. 

Інструментами часткової організації ентропійного суспільства 
можуть виступати такі організуючі чинники як релігія, мораль і традиції, 
звичаї та інші соціальні норми. Також організаційний вплив можуть 
здійснювати етнічні, географічні, природні, кліматичні та інші чинники. 
Всі вони спонукають людей в ентропійному суспільстві дотримуватися 
певних стандартів поведінки. Однак, якщо мова йде про необхідність 
інтегральної організації соціальної системи, то таку функцію може 
виконувати лише держава і право. 

Держава є утворенням безумовно штучним, побудованим на 
принципах імперативу та субординації. Тому держава, на відміну від 
суспільства, характеризується мінімальним рівнем внутрішньої ентропії. 
Дійсно, в середині механізму держави свободи достатньо мало, а 
величезна кількість державних службовців мають право діяти лише в 
межах чітко прописаних процедур.  

Держава здійснює організаційний вплив на ентропійне суспільство. 
Для припинення крайніх випадків ентропійної поведінки, держава 
володіє навіть можливістю застосовувати державний примус стосовно 
девіантних елементів, які загрожують безладом. Залежно від того, який 
вплив на суспільство здійснюється, наскільки сильно держава 
втручається в суспільні справи, який рівень ентропії підтримується в 
соціальній системі, на думку автора, можна розрізнити три тектологічні 
типи суспільства — вільне, напіввільне або впорядковане. 

Вільне суспільство за своїм характером наближене до 
ліберального або громадянського суспільства. Воно визначається 
максимальним рівнем свободи його елементів. Рівень ентропії 
обмежується на високому рівні, (умовно, від 0,6 до 0,8), що дозволяє 
вільно розвиватися елементам соціальної системи, в той же час 
організаційний вплив держави не дозволяє ентропії сягнути своєї 
абсолютної величини та призвести до хаосу. Прикладом невеликих 
громад з високим рівнем ентропії можуть також слугувати громадські 
організації або релігійні організації тощо. 
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Напіввільне суспільство. Воно відповідає соціалістичному 
суспільству, де свобода індивіда обмежена інтересами суспільства як 
цілого. Соціальне благо досягається державою за рахунок додаткового 
упорядкування суспільних відносин, що в кінцевому підсумку стримує 
зростання ентропії на умовному рівні 0,3-0,6. Прикладом невеликих 
напіввільних колективів з аналогічним рівнем ентропії є колективи 
підприємств та комерційних організацій.  

Впорядковане суспільство, очевидно, характеризується 
мінімальним рівнем свободи — цілковита організованість. Такі 
суспільства визначаються як авторитарні або навіть тоталітарні. Воля 
елементів системи повністю підкорюється волі цілого. Такий стан 
досягається збільшеним тиском на соціальну систему з боку держави 
або іншого організуючого суб‘єкта. Рівень ентропії, дозволений в такій 
системі, фіксується на умовному рівні між 0,1-0,3. Аналогічно 
впорядкованими є такі невільні колективи в армії або тюремних 
закладах. 

Випадки соціальних систем, де рівень ентропії становить 0-0,1 або 
0,8-1 спеціально не розглядаються, оскільки за відповідних умов 
існування системи є під питанням. 

Ми в притул наблизилися до ключового питання, що є 
інструментом організації ентропійного суспільства? 

Універсальним та інтегральним організаційним інструментом 
соціальної системи є право. Тектологія відкриває його в новому світлі, 
підводячи ґрунтовну теоретичну базу під нове призначення права. 

Широко поширеною є думка, що «право завжди виступає перш за 
все як регулятор суспільних відносин. Воно регулює усталені в 
суспільстві економічні, політичні та інші відносини»

1
. Однак 

використання наукового потенціалу тектології вносить значні зміни до 
праворозуміння — регулювання соціальних відносин не є єдиним 
функціональним призначенням права. Основним призначенням права є 
організація соціальної системи через вплив на поведінку суб‘єктів. 
Характеристика права через організаційне призначення є важливим для 
визначення ролі і значення кожної норми. Якщо норма сприяє 
досягненню гармонійного організованого стану при наявності 
максимальної свободи людини — це є корисна норма. Якщо ні — то 
вона здійснює деструктивний вплив на свободу людини і на систему 
вцілому.  

При дослідженні, обмеженість регулятивною функцією права не 
надає можливості зрозуміти істинне призначення права. Регулювання 
може бути як корисним, так і деструктивним для системи. До речі, 
свавільне та непродумане регулювання суспільних відносин 
нормативно-правовими актами може призвести до деструктивного, 
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дезорганізаційного результату. Саме таке регулювання закладено в 
основу системної кризи в Україні, коли законодавче регулювання не 
організовує активності, а провокує протиріччя.  

Оптимальна кон‘югація та інгресія соціальних елементів є метою 
організаційного впливу права. При цьому, залежно від наукового вибору 
типу суспільства та ступеня його правового впорядкування, 
визначатиметься рівень свободи та способи суспільної кон‘югації.  

В межах цього нарису немає можливості окреслити всі наукові 
перспективи, які відкриває збагачення юридичних наук тектологічними 
підходами. В майбутньому необхідно по-новому усвідомити тенденції та 
процеси, які існують в суспільстві, роль та місце права в організації 
соціальної системи, визначити критерії ефективності та якості правового 
механізму організації суспільства. Особливо необхідно вивчити вплив 
права на соціальні відносини — на суспільні кон‘югації, інгресії та 
дезінгресії. Тектологія дозволяє по-новому розглядати взаємовідносини 
між громадянином, суспільством та державою, визначаючи місце 
кожного з цих елементів в соціальній системі залежно від допустимого 
для системи рівня ентропії.  

Організаційний вплив права на суспільство — це, так би мовити, 
тектологічний процес, спрямований назовні. Однак перед дослідниками 
стоїть важливе організаційне завдання — внутрішньої організації 
системи права.  

Право — це не просто сукупність норм, а їх система, що 
обумовлює багаті внутрішні зв‘язки. Знову ж таки, спрацьовує 
тектологічний принцип ―ціле більше суми частин‖, адже право — це 
значно більше, ніж просто сукупність норм. Досягнення досконалості 
правового інструменту може відбутися при високому рівні системної 
організації права. Тектологія ставить питання: яким чином має 
відбуватися кон‘югація та інгресія правових норм в рамках організації 
юридичного механізму, щоб конструктивна активність правових норм 
була більшою, ніж внутрішня суперечливість правової системи? На всі ці 
критично важливі питання можна знайти відповіді за допомогою 
загальної організаційної науки.  

На сьогодні є всі підстави говорити про необхідність розробки 
нового наукового напрямку в межах теорії держави та права — 
юридичної тектології.  

Юридична тектологія має адаптувати великий, але досі неоцінений 
багаж загальної організаційної науки в цілях збагачення загальної теорії 
держави та права. Юридична тектологія надає унікальну можливість при 
вивченні права, вийти за межі суто юридичних знань, та отримати нову 
теоретичну базу для досліджень.  

Юридична тектологія має вирішувати як загальні питання 
організації соціальної системи за допомогою права, так і питання 
внутрішньої гармонійної організації системи права. Предметом 
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юридичної тектології є організаційні закономірності розвитку державно-
правової реальності. 

За умови належної розробки, юридична тектологія може ввести 
наукові критерії оцінки ефективності держави та правової системи. 
Водночас, юридична тектологія має сформулювати нову теорію 
правової свободи, засновану на стабілізованому рівні ентропії в 
соціальній системі.  

Підсумовуючи вищезазначене, сучасна теорія держави і права 
стоїть на межі значних наукових можливостей, які відкриваються 
завдяки виходу за межі традиційних галузевих методів. Завдяки 
зверненням до наукового монізму та тектологічних підходів в праві 
юридична тектологія може стати багатою криницею нових знань для 
численних допитливих дослідників. 
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ЗАВДАННЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 

ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ  
У ЮРИДИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
TASKS AND TEACHING METHOD  

OF THE HISTORY OF POLITICAL AND LAW STUDIES  
IN LAW HIGHER EDUCATIONAL ESTEBLISHMENTS 

 
В своїй статті автор звертає увагу на основні завдання та 

методику викладання курсу історії політичних і правових вчень в 
юридичних вищих навчальних закладах нашої держави. 

 
In this article the author pays attention to basic tasks and teaching 

method of the discipline „the history of political and law studies‖ in the legal 
higher educational establishments of our state. 

 
Насамперед необхідно внести ясність у назву курсу. В юридичній 

літературі в різні часи і з різних причин курс називали „Історія філософії 
права‖, „Історія політичних вчень‖, „Історія політичних теорій‖, „Історія 
вчень про державу та право‖, „Історія політичних і правових вчень‖ та ін., 
але всі ці назви мають на увазі один і той же предмет. На думку багатьох 
вчених юристів найкращий варіант назви „Історія політичних вчень‖, але 
оскільки в учбових планах передбачена назва „Історія політичних і 
правових вчень‖, то і ми користуємось цією назвою. Введення слова 
„правові‖ або назви „Історія вчень про державу та право‖ — це, нічим не 
виправдане намагання юридизувати предмет, призводить до його 
обмеження і порушує органічний зв‘язок з іншими гуманітарними 
дисциплінами. 

Як справедливо зауважує професор О.В.Мартишин, історія 
політичних вчень, як важлива частина політології, має стати і вже стає 
невід‘ємною частиною гуманітарної освіти, більше того, — виходить за 
межі гуманітарної освіти, і юристи можуть тільки вітати втрату такої 
„монополії‖.

1
 

Історія політичних вчень — одна із найважливіших складових 
частин духовної культури людства. В ній зібраний величезний досвід 
багатьох поколінь видатних мислителів, що займались дослідженням 
проблем політики, держави, права, законодавства, свободи і 
справедливості. Цей пізнавальний досвід, ідеї і досягнення минулого 
мають значний вплив і на сучасні політико-правові проблеми. 

                                                 
1
 Див. История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Под общей редакцией 

проф.О.В.Мартышина. М., 2004. 
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Завдання курсу історії політичних і правових вчень полягає в тому, 
щоб на конкретному історичному матеріалі показати закономірності 
виникнення розвитку і боротьби політико-правових ідей і теорій, розкрити 
складність і суперечності історичного процесу розвитку знань про 
державу і право, поступове пізнання людською думкою сутності різних 
політичних категорій, дати критичний аналіз реакційних доктрин і 
тенденцій, підкреслити їх якісну відмінність від прогресивних надбань 
людства. 

Особливого значення історія політичних вчень набуває в умовах 
нашої нестабільної сучасності, хоча, на жаль не всі це усвідомлюють. 
Після розвалу СРСР і краху комуністичної ідеології, з появою, 
безперечно позитивного фактору, — „плюралізму‖ думок, створився 
ідеологічний вакуум. Суспільство опинилося в стані без чітких координат 
та орієнтирів і виявилось не готовим до свідомого вибору шляхів 
подальшого розвитку. 

Як відомо, „суспільство без ідеологічної платформи приречене‖, 
тому затяжний процес пошуку, так званої „національної ідеї‖ окремими 
вченими і політиками поки що не спрацьовує. Суспільство, звільнившись 
від тісних ідеологічних лещат минулого, в умовах раптом здобутих 
можливостей і зовнішньої свободи, постало перед фактом ідейної 
дезорієнтації. Політичні та ідеологічні симпатії більшості народу носять 
емоційний, спонтанний характер, що призводить до нестійкого вибору 
ідеалів і впадання з крайнощів до крайнощів. Невміння самостійно 
мислити, готовність легко міняти принципи і переконання є результатом 
не тільки пристосування, але і ніби щиросердної переорієнтації. Ідейна 
пустота заповнюється, на жаль, не кращими зразками запозиченої, або 
спеціально насаджуваної, чужої нашому народу „ідейної контрабанди‖, 
яка суперечить духу сучасної цивілізації і принципам гуманізму. 

Загроза суспільству полягає в тому, що всі ці процеси відбуваються 
в умовах культурної і моральної деградації певної частини людей. 
Вседозволеність і пошліть в засобах масової інформації, аморальність, 
цинізм, безкультур‘я, жорстокість, намагання легко нажитись — ось та 
пошесть, що проникає в маси, опановує підростаючим поколінням і 
формує новий, здебільшого кримінальний, генотип людини. Масовий, 
останнім часом, потяг до нещирої, показової релігійності не веде до 
духовного оновлення суспільства.  

Демократичні процеси і відповідно демократичні інститути влади, 
що створюються в таких умовах, малоефективні, нестабільні і не 
користуються довірою народу ...  

Найважливішим фактором виходу з цієї ідеологічної кризи є 
виховання суспільної свідомості. Суспільство просто зобов‘язане 
спохватитись, замінити цей процес падіння в безідейну прірву творчою 
цілеспрямованістю і не принести себе в жертву хибно зрозумілій свободі. 

Задекларований в Конституції України політичний плюралізм (ст. 
15), як справедливо зауважує відомий політолог М.Ф. Головатий, „якщо 
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не нісенітниця, то загрозлива помилка, яку давно потрібно виправити.‖
2
 

Адже будь-який ідеологічний плюралізм, і насамперед, плюралізм у 
державній ідеології, має сенс лише доти, поки він не зіштовхується із 
силою, що прагне зруйнувати носія цього плюралізму. Демократія 
повинна захищати себе від поширення антидемократичних ідей. 

Тому, важливо виробити в суспільстві єдину, домінуючу державну 
ідеологію, яка базувалася б на загальнонаціональних інтересах держави 
і інтересах переважної більшості громадян. 

Разом з іншими гуманітарними науками саме історія політичних і 
правових вчень може відіграти значну просвітницьку і виховну роль, дати 
необхідні і правильні орієнтири в суспільно-політичному житті.  

Проф. В.С. Нерсесянц, влучно зауважує, що „в своїх спробах 
зрозуміти сучасне і знайти шляхи до кращого майбутнього люди завжди 
звертались і будуть звертатись до минулого, до історично апробованих 
положень, принципів і цінностей. І це не дань минулому, не сліпа віра в 
традиції й авторитети, а необхідний спосіб людської орієнтації в 
історичному часі і просторі, природна потреба кожної сучасності знайти 
себе, своє місце і призначення між минулим і майбутнім‖.

3
 

На жаль, у системі юридичної освіти в даний час, історії політичних 
і правових вчень приділяється недостатньо уваги. На деяких юридичних 
факультетах, (особливо новостворених) цей предмет взагалі не 
читається. Мовляв, політологія та філософія права компенсують цю 
прогалину. Питання дискусійне. Тим більше, що на традиційних 
юридичних факультетах державних університетів цей курс читався, і 
читається, хоча і з дещо скороченою кількістю лекційних та семінарських 
занять.  

Методика викладання будь-якої учбової дисципліни тісно пов‘язана 
з характером науки, яка вивчається, її завданням, а також тим місцем, 
яке займає дана дисципліна в загальній системі освіти. 

Історія політичних вчень — наука юридична, оскільки її об‘єктом є 
держава і право в їх ідеологічному відображенні. Вона відноситься до 
розряду загальнотеоретичних наук, але має багато безпосередніх 
контактів із спеціальними юридичними науками в зв‘язку з тим, що коло 
досліджуваних нею політичних та правових ідей достатньо широке. Сюди 
входять погляди різних ідеологів на походження, сутність, форми, 
розвиток держави і права, характер суспільного ладу і відповідальної 
політичної організації суспільства, форми і методи їх перетворення й т.і., 
тобто погляди політичних мислителів насамперед на загальнотеоретичні 
проблеми держави і права. 

Всі ці різноманітні ідеї та вчення політичних мислителів і юристів 
минулого та сучасності вивчаються з позицій наукового світогляду, 
всебічного аналізу та об‘єктивної історичної оцінки досліджуваних ідей та 

                                                 
2
 Головатий М.Ф. Майдан: друга спроба. ―Персонал плюс‖. № 39(138) 28.09 — 4.10 — 2005. 

3
 История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Под общей редакцией проф.В.С.Нерсесянца. 

М.,2007. 
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теорій. Історія політичних вчень покликана одночасно розкрити хід 
розробки і розвитку теорії держави і права, дати узагальнення 
всесвітньо-історичного досвіду в справі вироблення наукового і 
оптимального рішення основних політично-правових питань сучасності, 
висвітлити загальну історію юридичної науки зі всіма охопленими нею 
теоретичними і конкретними проблемами. 

Історія політичних вчень вивчає виникнення та еволюцію політичної 
та правової думки, як об‘єктивний історичний процес, складову частину 
всесвітньої історії людства. Вона повинна відобразити цей процес у всій 
його складності і різноманітності, в його конкретних хронологічних, 
національних та інших історичних проявах. Як і всяка наука, історія 
політичної та правової думки не відтворює неповторний хід об‘єктивного 
історичного розвитку. Вона здійснює його наукове пізнання — відтворює 
загальну картину історії ідеї, тобто створює ніби ―модель‖ минулої історії 
політичних і правових ідей та сучасного стану політико-правової ідеології 
в сучасному світі. 

Така ―модель‖ не є короткий переказ різноманітних вчень. У ній 
обов‘язково повинні бути розкриті причини появи досліджуваних 
політичних та правових теорій (насамперед, виходячи з аналізу 
характеру і стану способу виробництва та класової боротьби, а потім 
інших впливових на ідеологію факторів), дана їх класифікація за 
основними напрямками і концепціями, показане використання в 
політичній діяльності та юридичній практиці, зроблені аргументовані 
висновки про класову суть, об‘єктивний зміст, історичне значення і т.інш. 

Наука зобов‘язана спрогнозувати найближчі перспективи розвитку 
політико-правової думки сучасності, визначити долю тих чи інших 
―модних‖ зараз вчень про державу і право, з‘ясувати можливість 
використання сучасними ідеологами різних країн якихось раніше 
відкинутих ідей та інш. Тільки при цій умові історія політичних вчень 
виконає всі свої функції. 

Разом з цим, картина чи ―модель‖ політико-правової думки 
минулого і сучасного в курсі історії політичних вчень не може бути 
схематичною. Вона будується за принципом розкривання типового і 
загального через конкретне та особливе. Політичні та правові погляди 
різних класів, як правило, одержують своє узагальнене та 
систематизоване відображення в ідеях конкретних ідеологів. В зв‘язку з 
цим історія політичних вчень вивчає переважно погляди і концепції 
різних політичних мислителів і теоретиків права. Вона використовує 
таким чином великий фактичний матеріал. Складність здійснюваного 
нею теоретичного аналізу створює значні труднощі у вивченні курсу. 
Відомо, що екзамени з історії політичних вчень студенти юридичних вузів 
розглядають як один із самих важких. 

Цілком зрозуміло, що висвітлювання історії політичних вчень може 
бути і більш і менш докладним. Не поступаючись своїми науковими 
принципами, наука може створити і більш і менш обширну і деталізовану 
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„модель‖ історії політико-правової думки. Саме тут і містяться головні 
кордони, які відрізняють історію політичних вчень, як науку, від 
відповідного курсу учбової дисципліни, яка її вивчає. 

Для повноцінної юридичної освіти мають бути забезпечені і 
реалізовані основні завдання цього курсу: 

1. Має бути висвітлений головний напрямок політичної і правової 
думки в усі конкретні періоди її національного і світового історичного 
розвитку. Необхідно показати при цьому і гостру політичну і світоглядну 
боротьбу ідей, яка мала місце в дійсності, відображаючи всю складність 
боротьби класів та протилежних прогресивних та реакційних соціальних 
сил. 

2. Необхідно розкрити загальний поступальний хід розвитку 
юридичної науки — теоретично поглиблена постановка питань держави і 
права у прогресивних мислителів вміло поєднана характеристика історії 
політико-правової думки в окремих країнах та світовий хід її розвитку, 
забезпечений особливий інтерес до досягнень вітчизняної та 
національної правової культури. 

3. Необхідна поглиблена та посилена теоретична підготовка 
студентів у важливих питаннях держави і права, вироблення у них 
певних навичок всебічного наукового аналізу політичних і правових ідей, 
вміння самостійно визначати класову суть, об‘єктивний зміст, значення 
та роль тих чи інших ідей і передбачень в галузі політичної організації 
суспільства та правової системи.  

Природно, що такі складні та різноманітні завдання предмету 
потребують особливої уваги до лекційного курсу. Більша частина 
учбового часу з історії політичних і правових вчень повинна бути 
відведена на лекції. Лекційний матеріал не може бути замінений навіть 
самим досконалим підручником. Справа не тільки в деякому неминучому 
відставанні підручників, які видаються на тривалий час, від нових явищ в 
розвитку сучасних політико-правових вчень і від розвитку самої науки, 
яка ніколи не стоїть на місці. Лекції являються насамперед незамінним 
засобом для оволодіння складною методикою вивчення історії 
політичних і правових ідей, а тим самим і успішного освоєння самої 
учбової дисципліни з усіма її завданнями. 

У ході лекцій з великим успіхом можуть бути показані засоби 
відбору необхідного фактичного матеріалу, послідовно розгорнута 
аргументація на користь тих чи інших висновків і оцінок, дана 
безпосередня реакція на виникаючі питання, неясності і т.ін. В лекціях 
повинен бути розкритий весь механізм наукового аналізу різноманітних 
політичних і правових теорій. При цьому потрібно прагнути, щоб 
студенти достатньо повно записували прослухані лекції. В їх конспектах 
не повинні бути тільки висновки по кожному з питань. Аналіз політичних і 
правових ідей супроводжує їх викладання. Висновок є логічним 
наслідком розкриття самої ідеї. Якщо конспект відображує цей логічний 
зв‘язок, тобто буде підхоплений розумовий процес лекції, студент зможе 



 134 

використовувати свої записи і в загальних пізнавальних цілях і в справі 
вироблення своїх навиків самостійного наукового аналізу політичних і 
правових ідей, які позбавляють від заучування готових формул. 

Виходячи з цього, в лекційному курсу історії політичних і правових 
вчень необхідно послідовно, крок за кроком, розкривати всі логічно 
пов‘язані тези того чи іншого політичного вчення та супроводжувати їх 
відповідним коментарем. Так, наприклад, при висвітленні теорії поділу 
влади Ш.Монтеск‘є треба викласти та прокоментувати один за одним 
весь комплекс його основних тез: визначення політичної свободи, 
поняття видів влади, їх характеристику, вимоги здійснення усіх влад 
особливими специфічними органами, погляди та необхідність і 
найкращу організацію кожної ―влади‖, ідею їх ―рівноваги‖ і т.д. Історично-
прогресивний характер вчення Ш.Монтеск‘є сполучався з буржуазною 
обмеженістю його світогляду та компромісним духом його політичної 
платформи. 

В його тезах містяться разом і загальнодемократичні і 
специфічно-буржуазні моменти організації державної влади. Послідовно 
розкривши в чому це виявляється, лектор підводить студентів до 
кінцевих висновків про теорію поділу влади Ш.Монтеск‘є, до з‘ясування 
того чи правомірним є принцип поділу влади закріплений в ст.6 
Конституції України, чи не суперечить він суверенітету державної 
влади? Адже відомо, що теорія розподілу влади Дж. Локка і Ш.Монтеск‘є 
— це теорія класового компромісу між великою буржуазією і 
дворянством, що прагнули до встановлення конституційної монархії. То 
чи не доцільніше було б в демократичній державі, в якій джерелом і 
носієм влади є народ, покласти в основу державотворення принцип 
народного суверенітету Ж.Ж.Руссо? 

Зрозуміло, що в лекціях з історії політичних і правових вчень не 
може бути викладенний весь матеріал учбового курсу. В інших 
юридичних дисциплінах скорочення витрат часу лекції звичайно 
відбувається за рахунок звільнення від описового (другорядного) 
матеріалу. До історії політичних вчень це відноситься частково. 
Викладення того чи іншого вчення, його ―опис‖ не є, як було показано, 
чимось другорядним. Та деталі і частковості, а іноді і просто менш цікаві 
і цінні з точки зору завдань курсу моменти в тих чи інших політичних 
вченнях, звичайно, можуть (і повинні) бути випущені. Вони і є 
другорядним матеріалом. Проте при існуючому бюджеті часу та 
обширності курсу, який вміщує близько 30 тем із середньою кількістю в 5 
— 10 питань, це ще не дає необхідних результатів. Було б не вірним, 
йти по лінії скорочення часу за рахунок повної відмови від висвітлення 
біографічних моментів видатних мислителів, характеристики їх творів, 
згадування про найбільш яскраві риси їх епохи і т.д. Це може призвести 
до зайвої абстрактності лекції, сухості викладання, перевантаження 
теоретичним матеріалом і швидкій втомі аудиторії. 
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Як уявляється, необхідне скорочення лекційного матеріалу може 
бути досягнуто, по-перше, за рахунок перенесення окремих тем чи 
питань цілком на самостійне вивчення і, по-друге, введенням у 
викладання прийомів порівняльного правознавства. 

На самостійне вивчення доцільно переносити такі теми і питання 
з курсу, які є однотипні і аналогічні тим, що вже були розглянуті на 
лекціях. Після вивчення політичних вчень у Франції в ХVІІІ ст. можливо 
перенести на самостійне вивчення політичні вчення США в період 
боротьби за незалежність тому, що тут мали місце ті ж основні напрямки 
політичної думки, було багато подібного в проблематиці і вирішенні 
питань, в характері концепцій і висновків. Це не означає, що 
американська політична думка того часу не становить інтересу, що, 
наприклад, політичне вчення Т.Пейна менш нове ніж вчення Ж.Ж.Руссо, 
але розібратися в цих питаннях студенти зможуть самостійно, знаючи 
вже на прикладі Франції основні особливості дрібнобуржуазної та іншої 
існуючої на той час передової політичної ідеології. 

Методи порівняльного правознавства в історії політичних вчень 
полягають в тому, щоб, де це можливо, не повторювати вже відомих з 
раніше пройденого матеріалу політико-правових ідей, тез, теорій, 
відмічаючи тільки те нове, специфічне, особливе, що було висунуте в 
наступних мислителів і в нові періоди та епохи. Так, наприклад, після 
докладного розгляду договірної теорії походження держави у Г.Гроція, 
Б.Спінози, Т.Гобса, які всебічно розробили її, аналогічне пояснення 
походження держави і права у наступних мислителів (наприклад, 
індепентів, левеллерів в Англії, Вольтера, Монтеск‘є та інш. У Франції і 
т.д.) може бути тільки згадане. Зате специфічні заслуги в цій області 
Ж.Ж.Руссо, С.Е.Десницького, А.Н.Радищева повинні бути спеціально 
виділені. 

Крім лекційного курсу з історії політичних вчень велике значення 
мають семінари. Семінарські заняття дозволяють більш глибоко вивчити 
окремі, найбільш важливі теми. При їх проведенні повинні бути 
використанні першоджерела — конкретні твори тих чи інших мислителів, 
чи розділи, що найбільш цікавлять юридичну науку. Семінари особливо 
дозволяють досягнути цілі виробки у студентів звичок самостійного 
аналізу політичних і правових ідей та теорій. При виборі теми семінарів 
слід врахувати і методичні міркування. Наприклад, вивчення ―Утопії‖ 
Т.Мора важливе не тільки само по собі, але і остільки, оскільки дозволяє 
охопити відразу весь комплекс питань історії утопічного соціалізму. 
Розгляд однієї із сучасних буржуазних теорій права сприяє розумінню і 
інших питань курсу по цій темі. 

Широко повинні бути використані для вивчення історії політичних і 
правових вчень й інші форми аудиторної та поза аудиторної учбової 
праці — колоквіуми, консультації, робота науково-студентського гуртка, 
написання курсових та дипломних робіт.  
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Викладання історії політичних вчень, природно, має свою 
особливість в залежності від форми навчання (на денному, вечірньому, 
та заочному відділеннях), але в цьому відношенні особливості в 
методиці її викладання не відрізняються чимось істотним від тих 
загальних особливостей методики, які викликані самим характером 
навчання. 

Певна специфіка у викладанні історії політичних і правових вчень 
повинна мати місце в залежності від характеру спеціалізації студентів-
юристів, конкретного профілю юридичної підготовки в тому чи іншому 
вузі. На міжнародно-правовому факультеті природно приділити більш 
уваги до історії ідей в області міжнародного права. На відділенні 
державного будівництва — поглядам на організацію державної влади, а 
на прокурорсько-слідчому проявити особливу зацікавленість до висловів 
тих чи інших мислителів з питань злочину і покарання, причина 
злочинності і т.інш. Все це посилить теоретичне і практичне значення 
курсу. 

Історія політичних вчень займає важливе місце між правовими 
дисциплінами в системі вищої юридичної освіти. Вона має велике 
значення для вироблення правильного світогляду, сприяє підвищенню 
ідейно-теоретичного рівня юридичної підготовки, засвоєнню досягнень 
національної та світової культури в галузі державно-правової ідеології. 
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В. Котюк 
V. Kotiuk 

 
ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА СОКРАТА (470-399 РР. ДО Н.Е.) 

 
SOCRATES’ PHILOSOPHY OF STATE AND LAW (470-399 B.C.) 

 
Автор розкриває погляди філософа Сократа на такі явища, як 

«держава» і «право», висловлені задовго до нового літочислення, але 
актуальні й понині. 

 
The author exposes the looks of Sokrates the philosopher to such 

phenomena, as «state» and «law», expressed long before the new age, but 
actual until now. 

 
Сократ — видатний філософ, один із засновників діалектики, син 

відомого скульптора, народився і помер в Афінах. В молодості був 
проповідником, виступав на вулицях, ринках і площах Афін. Часто 
критикував філософів-софістів, професійних викладачів філософії, 
красномовства і мудрості, які перетворили свою професію у джерело 
наживи. Багато молодих учнів софістів залишили своїх учителів і 
перейшли до Сократа. Будучи одним із перших мислителів-діалектиків, 
розумів суть філософії у відшуканні істини. Основною формою 
викладання Сократ вважав бесіди, в яких ставив різні питання буття і 
науки і відповідав на них. 

Він вважав, що «доброчинність» і «мудрість» суть головні категорії 
людського буття, які ведуть до торжества добра. Він виступав проти 
будь-якої форми влади — від тиранії до демократії, якщо вони 
порушують справедливість. Його учні Ксенофонт і Платон, які написали 
біографію свого вчителя, повідомляють, що Сократ був звинувачений 
афінським судом за наклепом його ворогів — софістів у тому, що ввів 
нові божества і розбещував розум молоді. Він був засуджений вироком 
суду до страти і випив чашу із ядом цикути, який паралізував дихання. В 
Історії філософії Сократ залишився уособленням (олицетворенням) і 
втіленням ідеального мудреця

1
. 

Відомий західний філософ Бертран Рассел у своїй «Истории 
западной философии» присвятив спеціальну главу XI про «Сократа». У 
ній він пише, що «Соктрат» як об‘єкт вивчення являє для історика значні 
труднощі. Безумовно, що по відношенню до багатьох історичних 
особливостей нам дуже мало відомо, тоді як по відношенню до інших 
відомо багато; що ж стосується Сократа, то ми не впевнені, чи знаємо 
ми про нього дуже мало чи дуже багато. Безспірно, що він був 

                                                 
1
 Див.: Мудрость тысячелетий. Энциклопедия. — М.: Олма-Пресс. 2005. (Автор-составитель В Балязин) — с.80-

81. 
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афінським громадянином, який володів невеликими засобами, який 
проводив свій час у диспутах і навчав молодь філософії, але не за 
гроші, як це робили софісти. Достовірно відомо, що в 399 р.до н.е., коли 
Сократу було біля 70 років, він був засуджений вироком суду до смерті і 
страчений. Достовірно відомо, що він був добре відомою особою в 
Афінах, оскільки Аристофан відтворив його у карикатурному вигляді у 
своїй комедії «Облака». Але за межами цих фактів відомості про 
Сократа набувають спірний характер. Двоє з його учнів, Ксенофонт і 
Платон, написали про нього багато, але розповідають досить 
різноманітні речі. Бернет висловив думку, що і в тих випадках, коли вони 
у чому-небудь згідні один з одним, що це відбувається тому, що 
Ксенофонт повторює Платона. Коли ж вони розходяться в думках, що 
одні вірять одному, інші — другому, а треті не вірять ні одному з них. Б. 
Рассел не ризикував примкнути до тої або іншої сторони у цьому 
небезпечному спорі, а лише прагнув коротко викласти різні точки зору. 

Почнемо з Ксенофонта, військової людини, не дуже щедро 
обдарованого інтелектом і у цілому схильного дотримуватися 
традиційних поглядів. Ксенофонт ображений тим, що Сократа 
звинуватили у безчесті і у розбещеності молоді; він стверджує, що 
навпаки Сократ, був досить благочестивий і що вплив його на молодь 
був цілком благотворним. Мабуть його ідеї далеко не були руйнівними, а 
швидше скучними і банальними. Цей захист заходить занадто далеко, 
оскільки він залишає без пояснення вороже відношення до Сократа. Як 
говорить Бернет: «Захист Сократа Ксенофонтом занадто успішний. 
Сократа ніколи не приговорили б до смерті, якби він був такий, яким його 
описує Ксенофонт».

1
 Бертрам Рассел критично відноситься до захисної 

промови Ксенофонта, вважав її абсолютно несуттєвою, а самого 
Ксенофонта назвав дурною людиною. Разом із тим деякі із пригадувань 
Ксенофонта досить переконливі. Він повідомляє (як це робить і Платон), 
що Сократ був постійно зайнятий питанням про те, як добитися того, 
щоб влада в державі належала компетентним людям. Коли він вступав у 
боротьбу із «тридцятьма тиранами», їх глава Крітій, який був знайомий 
із поглядами Сократа, так як учився у нього, заборонив йому 
продовжувати вчити молодь, сказавши: «Ні, тобі прийдеться, Сократ, 
відмовитися від цих чоботарів, столярів, ковалів: думаю, що вони зовсім 
уже застаріли від цього, що вічно вони у тебе на язику».

2
 Це відбувалося 

у період короткочасного олігархічного управління, встановленого 
спартанцями в кінці Пелопонеської війни. Але більшу частину часу в 
Афінах було демократичне правління та ще й військові начальники 
обиралися жеребкуванням. Сократ рекомендував молоді вчитися 
військовому мистецтву, основам науки про фінанси тощо. ... Не 
зважаючи на усі обставини, — суд вирішив, що легше заставити 

                                                 
1
 Див.: Burnet. I. Gzeek Philosophy, Thales to Plato. London, 1914 р. 149. Цит.за кн.: Рассел Бертрам. История 

западной философии. — М. Академ. Проект. Фонд «Мир» 2004. с. 114-115. 
2
 Див.: Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. Academia. М. 1935. с. 33 — Цит.за кн. Рассел Б. с. 116. 
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замовчати Сократа при допомозі Цикути, ніж позбавитися від того зла, 
на яке він скаржився. 

Опис особистості Сократа у Платона викликає труднощі зовсім 
іншого характеру, ніж розповів Ксенофонт, зокрема — дуже важко 
судити про те, у якій мірі Платон хотів відобразити Сократа як історичну 
особу і у якій мірі він перетворив особу, що називається в його діалогах з 
Сократом, у виразника своїх власних думок. Платон був не лише 
філософом, а також талановитим письменником, який володів живою 
уявою і привабливістю. ... Але якраз видатна майстерність Платона як 
письменника викликає сумнів у ньому як в історику. Його Сократ є 
послідовним і виключно цікавим характером, якого не змогли б 
придумати більшість людей; але Б. Рассел вважав, що Платон міг би 
видумати його. Чи зробив він це в дійсності — це, звичайно інше 
питання. Діалог, який більшістю вважається історичним, — це 
«Апологія». Це відтворення тієї промови, яку Сократ проголосив на суді 
у свій захист. Звичайно, що це не стенографічний звіт, але лише те, що 
збереглося у пам‘яті Платона через декілька років після тієї події, — 
зібране разом і літературно опрацьовано. Платон був присутній на суді, і 
цілком ясно, що написане ним являє собою згадку Платона про те, що 
говорив Сократ, і що Платон мав намір створити твір історичного 
характеру. Цього при всіх зауваженнях досить, щоб дати абсолютно 
певний опис характеру Сократа. Основні факти суду над Сократом не 
викликають сумніву. Судові переслідування було засновано на 
звинуваченні у тому, що «Сократ порушує закон і дарма старається, 
випробовуючи те, що під землею і те, що в небесах, видаючи обман за 
правду і навчаючи інших тому ж».

1
 Дійсною же підставою ворожого 

відношення до Сократа була ймовірно підозра, що він зв‘язаний із 
аристократичною партією, більшість його учнів належало до цієї групи, і 
деякі з них, знаходячись при владі, вчинили велику шкоду. Але ці 
підстави не можна було зробити доказами внаслідок амністії. Більшістю 
голосів Сократ був визнаний винним, і згідно афінським законам, він міг 
запропонувати, щоб йому призначили яке-небудь покарання менш 
тяжке, ніж смерть. У випадку визнання звинуваченого винним судді 
повинні були призначити одне із двох покарань, запропонованих 
звинуваченням і захистом. Тому в інтересах Сократа було 
запропонувати таке тяжке покарання, яке суд міг прийняти як відповідне 
його вині. Сократ же запропонував штраф в 30 мін, який деякі з його 
друзів (у т.ч. Платон) готові були внести за нього. Це було настільки 
легким покаранням, що суд був не задоволеним і приговорив Сократа до 
страти більшістю, яка була численніша тієї більшості, яка визнавала 
його винним. Сократ, безумовно, передбачав цей результат. Ясно, що у 
нього не було бажання уникнути покарання на смерть (страта) шляхом 
уступок, які могли б здаватися визнанням його вини. 

                                                 
1
 Див.: Платон. Апологія Сократа.//Соч. М. 1968. Т.1, с.85. 
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Сократа звинувачували: демократичний політик Аніт, поет-трагік 
Мелет, «молодий і невідомий», із причесаною зачіскою, рідкою бородою 
і гакоподібним носом, і невідомий ритор Лікон.

1
 Вони стверджували, що 

Сократ винний у тому, що не поклоняється тим богам, яких визнає 
держава, але вводить інші, нові божества, і що він винен у розбещенні 
молоді, оскільки вчив її тому ж самому. 

Б. Рассел пише, що залишимо у спокої невирішене питання про 
відношення платонівського Сократа до дійсного Сократа, і подивимося, 
що змушує Платон говорити його у відповідь на це звинувачення. 
Сократ починає із того, що звинувачує своїх обвинувачів в ораторському 
мистецтві і спростовує це звинувачення у застосуванні до самого себе. 
Він говорить, що єдине ораторське мистецтво, на яке він здатний, — це 
говорити правду. Вони не повинні сердитися, якщо він буде 
користуватися звичним для нього способом вираження і не вискаже 
прикрашеною мовою, як у них, різними зворотами та виразами.

2
  

Йому було вже за 70 років, і він ніколи до цього не був у суді; тому 
вони повинні вибачити його за несудову манеру мовлення. Сократ 
сказав потім, що крім його офіційних обвинувачів, він має багато 
неофіційних, які з тих пір, коли ці судді були ще дітьми, говорили, що 
«будь-би то є дехто Сократ, людина мудра, яка випробовує і досліджує 
усе, що над землею, і усе, що під землею, і видає обман за правду». 
Вважають, говорить Сократ, що такі люди не вірять в існування богів. Це 
старе звинувачення з боку громадської думки більш небезпечне, ніж 
офіційне звинувачення, тим більше, що Сократ не знає, хто ці люди, від 
яких воно виходить, за винятком Аристофана.

3
 Відповідаючи на ці старі 

ворожі докази, Сократ вказує, що він не вчений, і заявляє, що подібного 
поду знання «ніскільки мене не торкається», що він не вчитель і не бере 
плати за навчання. Він висміює софістів і заперечує знання, на яке вони 
претендують. Після чого він говорить: «І я намагатимусь показати вам, 
що саме дало мені популярність і спричинило на мене наклеп».

4
 

Найбільш всього, одного разу у Дельфійського оракула запитали 
чи є людина більш мудра, ніж Сократ, і оракул відповів, що не має. 
Сократ заявляє, що він був геть здивований, оскільки зовсім не визнавав 
себе мудрим, хоча Бог не може обманювати. Тому він відправився до 
людей, які вважалися мудрими, щоб подивитися, чи не може він 
переконати Бога в його помилці. Перш за все Сократ відправився до 
державного діяча, який «тільки здавався мудрим і багатим іншим людям, 
і особливо самому собі». Сократ скоро переконався, що ця людина не 
була мудрою, і культурно, але твердо пояснив йому це: «Із-за того-то і 
він сам, і багато із присутніх зненавиділи мене». Після цього Сократ 
звернувся і до поетів і попросив їх пояснити йому окремі місця у їх 

                                                 
1
 Див.: Burnet I/ Greek Philosophy, Thales to Plato. P.180 

2
 Див.: Платон. Апология Сократа. С. 83, 84 

3
 В комедії Аристофана «Облака» зображений Сократ, який заперечує існування Зевса. 

4
 Див.: Платон. Апология Сократа. С. 84, 88, 89. 
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творах, але вони не були у змозі це зробити: «Таким чином, і про поетів 
я узнав у короткий час, що не завдяки мудрості вони можуть творить те, 
що творять, але завдяки деяким природним здібностям, якби в 
несамовитості...» тощо. Потім Сократ пішов до ремісників, але вони 
також розчарували його. У процесі цього заняття у нього появилося 
багато небезпечних ворогів. Нарешті, він прийшов до висновку, що «по 
суті, афіняни, мудрим-то є Бог, і своїм словом «ізречением» він бажає 
сказати, що людська мудрість варта небагато, або і зовсім нічого», і 
здається, при цьому Він не має на увазі саме Сократа, а користується 
моїм іменем заради прикладу, все одно якби Він сказав: «Із вас, люди, 
усього наймудріший той, хто подібно Сократу знає, що нічого не варта 
його мудрість». Це заняття, яке полягало у тому, щоб викривати людей, 
які претендують на мудрість, займало у Сократа увесь його час і 
сприяло його крайній бідності, але він вважав своїм обов‘язком 
підтвердити слова оракула.  

У своїй промові на суді Сократ продовжував критикувати афінян, 
софістів, поетів та письменників тощо, а їх негативний спосіб життя, і за 
уявну мудрість своїх суддів за несправедливий вирок. Сократ виступав 
проти беззаконня демократії, і «тридцяти тиранам», «при чому в 
кожному випадку, коли влада діяла протизаконно». Сократ старався 
переконати суддів у беззаконні і несправедливості і не хотів просити у 
них милості. Сократ, після винесення йому вироку, пророкував для 
афінян: «І ось я стверджую, афіняни, які мене умертвили, що після цього 
за моєю смертю настане для вас кара ще тяжча, клянусь Зевсом, ніж тієї 
смерті, якою ви мене покарали... . В дійсності, якщо ви думаєте, що 
умертвляючи людей, ви заставите їх не критикувати вас за те, що ви 
живите неправильно, то ви помиляєтесь. Такий спосіб самозахисту і не 
зовсім надійний, і не добрий, а ось вам спосіб і самий кращий, і самий 
легкий: не затикати губи іншим, а самим старатися бути як можна 
краще...». Крім того Сократ ставить питання про поняття і суть «смерті», 
чи це «добро чи зло» і про безсмертя, посилаючись на перекази.  

«Апологія Сократа», — пише Б. Рассел, дає ясне зображення 
людини певного типу: людина упевнена у собі, великодушна, байдужа 
до земного успіху, віруючої, що ним керує божественний голос, і 
переконаного в тому, що для доброчинного життя самою важливою 
умовою є ясне мислення. Якщо виключити останній пункт, то Сократ 
нагадує християнського мученика або пуританина. В останній частині 
своєї промови, у якій він обговорює те, що відбувається після смерті, не 
можливо не відчути, що він твердо вірить у безсмертя і що висловлена 
ним невпевненість лише уявна. Його не тривожив, подібно до християн, 
страх перед вічними муками, він не сумнівається у тому, що його життя в 
загробному світі буде щасливим. У «Федоні» платонівський Сократ 
приводить підстави для віри у безсмертя. Чи дійсно ці підстави вплинули 
на історичного Сократа сказати не можливо. У творах Платона описано, 
що Сократ був дуже не красивий, він був курносий, мав великий живіт. 
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Він завжди був одягнений в стару, потріпану одежу і всюди ходив босим. 
Його байдужість до спеки і холоду, голоду і спраги дивувала всіх. На 
військовій службі він був витривалий і витриманий, влітку і взимку ходив 
босим по льоду і снігу. Сократ умів панувати над усіма тілесними 
пристрастями. Він рідко пив вино, але коли пив, то міг перепити будь-
кого, але ніхто ніколи не бачив його п‘яним. У коханні, в тому числі при 
самих сильних спокусах, він залишався «платонічним», якщо Платон 
говорить правду. Він був досконалим орфічним святим: в дуалізмі 
небесної душі і земного тіла він досяг повного панування душі над тілом. 
Вирішальним в кінцевому підсумку доказом цього панування була його 
байдужість до смерті. В той же самий час Сократ не був ортодоксальним 
орфіком. Він приймає лише основні доктрини, але не забобони і не 
церемонії очищення. Платонівський Сократ випереджав і стоїків і кініків. 
Стоїки стверджували, що найвищим добром є доброчинність і що 
людина не може бути позбавлена доброчинності в силу зовнішніх 
причин; ця теорія розумілася у твердженні Сократа, що його судді не 
можуть зашкодити йому. Кініки ігнорували земні блага і проявляли своє 
презирство в тому, що уникали зручностей цивілізації; це така ж сама 
позиція, яка заставляла Сократа ходити босим і погано одягненим. 
Уявляється, що Сократ був повністю поглинутий етичними питаннями, а 
не науковими (в тому числі помірності або обмеження), в «Хармид», 
«дружби» в творі «Ліспе», «мужності» — «Лахет». Сократ вважав, що 
здобуття знань має саме найважливіше значення. Він стверджував, що 
не одна людина не грішить свідомо і тому необхідно лише знання, щоб 
всіх людей зробити повністю доброчинними. Для Сократа і Платона 
властиво твердження тісного зв‘язку між доброчинністю і знанням. У 
деякій мірі це характерно для всієї грецької філософії. У протилежність 
філософії християнства згідно християнській етиці, суттєвим є чисте 
серце, яке можна зустріти з однаковою ймовірністю як у невихованих 
людей, так і серед вчених. Ця різниця між грецькою і християнською 
етикою продовжувала зберігатися аж до недавнього часу, — пише Б. 
Рассел. 

Майже аналогічно описав про Сократа і вітчизняний філософ 
П.С. Таранов в книзі «Философская афористика». У античні часи майже 
ніхто із учителів і філософів не писали творів у письмовій формі, а 
передавали знання своїм учням в усній формі (Піфагор, Сократ, І. 
Христос тощо). Аналогічно було і на Далекому Сході: Мо-Цзи, Конфуцій 
тощо. Сам Сократ, як багато інших грецьких філософів багато уваги 
приділяли вивченню природи. «У молоді роки у мене була істинна 
пристрасть до того виду мудрості, яку називають пізнанням природи. 
Мені здавалося дивним і незвичайним знати причину кожного явища — 
чому щось народжується, і чому гине і чому існує. І я часто кидався із 
крайнощі в крайність і ось якого роду питання задавав собі у першу 
чергу: коли тепле і холодне, взаємодіючи, викликають загнивання, чи не 
тоді, як думали деякі, виникають живі істоти? Думав і я про розпад 
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усього існуючого і про переміни, які відбуваються в небі і на землі, — і 
усе для того, щоб у кінець кінців вважати себе повністю непридатним до 
такого дослідження.

1
 

Видатний дореволюційний філософ права П. Юркевич більше 
уваги приділяв аналізу правових питань у творчості Сократа, ніж усі інші 
попередні філософи. Він пише, що філософія софістів цікава тим, що 
вона пояснює нашу науку з негативного погляду. Саме таким був вплив 
софістики в історії освіти тоді, коли софістика почала заперечувати 
об‘єктивні норми й замінювати їх суб‘єктивними, наступає епоха 
філософії як позитивного вчення не про зовнішню природу та її закони, а 
про ближчу, духовну природу, носієм якої є людська особистість. 
Започаткував цю філософію Сократ. Він відкриває видатну сторінку в 
літописах історії — епохи філософії взагалі і філософії права зокрема. 
Вона охоплює собою час найпотужнішого розвитку грецької 
філософської думки і «винуватцем» її був філософ, який нічого не писав, 
не розробив ніякої стрункої системи філософської науки, і який був 
притягнутий до суду як революціонер, відповідав: «я ніколи нікого нічому 
не вчив». Та обставина, що Греція породила і сформувала цього генія, 
який імовірно нічого не робив, проте здійснив переворот у загальному 
процесі європейської культури — цей факт засвідчує те незвичайне 
багатство сил, яким грецький світ відрізняється від нашого світу. 

Всесвітньо історичне значення Сократа у сфері ідеї і науки про 
людство — не має аналогів. У його простих, безпосередніх бесідах з 
громадянами приховувався особливий принцип мудрості — достатньо 
сильний для того, щоб дати життя філософії Платона, який у свою чергу 
мав наступника в Арістотелі, — принцип, що оживив грецьку філософію 
у стоїцизмі й неоплатонізмі. Ця епоха золотого віку грецької філософії 
до її падіння — була Сократівською. Так, Ціцерон, коли досліджував, як 
людина може приготувати себе до управління державою, — відповідав: 
«ми готували себе або за допомогою Сократівської науки, або просто 
практикою на державній ниві». Наука й філософія Сократа залишалися 
тотожними у давньогрецькому світі. У чому ж полягає Сократівський 
принцип? — запитує П. Юркевич. 

З негативного боку він був визначений у філософському нігілізмі 
софістів. Усі софісти були одностайні у тому, що: 

А) Науку і моральне поняття розкладали на суб‘єктивні думки; 
Б) В основу усього поклали потреби людини, думки розрізняли не 

як істинні й хибні, а як приємні і неприємні. Згідно із їх ученням 
об‘єктивної істини не існує, не існує й справедливості та об‘єктивної 
правди. Вони не визнавали за істиною її абсолютної гідності, 
заперечуючи її в принципі й замінюючи об‘єктивну міру (мірило) 
суб‘єктивним. Вони розглядали істину, оскільки вона має значення для 
індивіда, вважаючи істиною ті факти і обставини, що здаються такими 

                                                 
1
 Див.: Таранов П.С. Вказана праця. С.93-94 



 144 

певному суб‘єкту. Цей напрямок в основі мав одну корінну велику 
помилку: коли софісти вдалися до вивчення людського духу, перед ними 
постала система законів, за якими змінюються властивості людини; і 
саме із цією системою софісти змішали об‘єктивні закони розуму і 
прийшли до переконання, що розум підпадає під такі ж закони мінливого 
випадку. Геній Сократа вперше помітив, що тут помилка полягає у 
хибному перенесенні законів суб‘єкта пізнання на закони розуму, тобто у 
змішуванні самої сутності розуму з мінливими властивостями суб‘єкта 
свідомості. Відповідно до цього Сократ поставив перед собою завдання 
осягнути сутність розуму, його принципи і норми істини, пізнати 
відношення розуму до суб‘єкта й об‘єкта пізнання. Це завдання і 
розв‘язав Сократ. Він висловив його у такому дельфійському афоризмі 
— «пізнай самого себе».

1
 Єдиним гідним завданням людини і вихідним 

початком (пунктом) усієї філософії у нього є самопізнання. Будь-яке інше 
знання він вважав незначним. 

Відомий римський філософ і юрист Ціцерон по іншому оцінив 
заслуги Сократа. Він казав: «Сократ перший опустив філософію з Неба й 
помістив її у містах, опустив навіть до селищ і змусив людей 
розмірковувати про життя й моральність, про те, що таке добро й зло, 
справедливе і несправедливе».

2
 Тут усе правильно, пише Юркевич, але 

це визначення не принцип філософії Сократа, а її предмету. Таким 
чином предметом філософії Сократа є питання: поняття і суть добра і 
зла (лиха), поняття і суть справедливості і несправедливості. Раніше 
грецька філософія розмірковувала про засади космосу, про засади 
форми й мету права; Сократ помітив, що є інша особлива філософія, яке 
існує в народі, в основі сім‘ї, у розмежуванні правди і неправди. Але на 
думку П. Юркевича, — усе це предмет, а не принципи філософії. У чому 
ж принцип Сократа? 

У чистому розумі — учив Сократ. У принципах і нормах для 
турботного життя людини, для родини, держави і суспільства даються 
такі ж непорушні засади, як і ті, на яких ґрунтується будова всього 
всесвіту, що становило предмет і попередньої філософії. На питання: де 
знайти тверде підґрунтя людського життя, відповідали по-різному: одні 
говорили, що в найдавніший час усе було добре, що тоді людське життя 
спиралося на тверді основи; тому повернення до часу предків повинно і 
сучасному життю дати ті засади життя, яких воно потребує. Але ця 
відповідь захиталася навіть від дотику до неї софістики. Критика 
софістів показала безглуздість вірувань і принципів предків. У свою 
чергу софісти висунули свої вчення. 

Сократ дав інший принцип — на чистому розумі повинно 
засновуватися життя людства, на ньому повинна ґрунтуватися держава, 

                                                 
1
 Даний принцип або афоризм виражено частково, оскільки з позиції теології і релігії він виражений більш 

повно «Пізнай самого себе і ти пізнаєш Бога», оскільки людина є лише невеличка частина Бога. 
2
 У творі П. Юркевича немає посилань на літературні джерела, можливо тому, що це був курс лекцій із «Історії 

філософії права». 
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родина та інше. Такою є теза Сократа, і в ній вперше виступає ідея 
істинного пізнання. Саме ця ідея однаково призвела до зіткнення 
Сократа як і з софістами, так і з захисниками старовини. Обидві позиції 
(софісти і захисники старовини) змушені були скоритися перед 
об‘єктивною істиною, згідно з якою ні підпорядкування життю батьків, ні 
зречення його не гідні людини. Зрозуміло, чому так трагічно закінчив 
своє життя великий філософ. Якщо міркувати за фактами, за якими він 
був засуджений до страти, то потрібно сказати, що для цього були 
глибокі підстави. Сократа звинувачували в тому, що: а) він не визнає 
богів; б) запроваджує нових демонів; в) розбещує юнаків. Такі були 
формальні обвинувачення Сократа. Проти того, що він не визнає 
вітчизняних богів, Сократ захищався і казав, що його бачили усі, і він 
приносив в жертви богам, ворожив і взагалі виконував усі релігійні 
обов‘язки. Але сама ідея людини, як її розумів Сократ, була несумісною 
із релігійним політеїзмом (багатобожжям) греків. У цьому сенсі донос був 
справедливий. За годину до суду Сократ розмірковував з одним жерцем 
про побожність; коли жрець сказав, що побожність полягає в шануванні 
богів, то Сократ йому на це відповів, що богів багато, і якщо хтось 
приносить жертви, шанує одного бога, то інший розсердиться. Справа в 
тому, що ідея людини як моральної особистості не сумісна с 
політеїзмом. І у даному сенсі донос був правдивим. 

Друга частина звинувачення полягає в тому, що Сократ 
запроваджує нових демонів. Коли афінські правителі вимагали від нього 
підкорення своїм наказам, Сократ справді говорив, що його божество 
цього не дозволяє. Сократ у цьому пункті звинувачення не заперечує: 
«Я мушу, — говорить він, — слухатися настанов свого божества, яке 
вище від афінських правителів». «Знову принцип Сократа був такий 
неспіввідносний із грецьким суспільством, що руйнував його», — пише 
П. Юркевич.

1
 Разом із тим на думку самого Сократа грецьке суспільство, 

і особливо державна влада жили неправильно — не по правді, не чесно, 
не порядно, аморально. Сократ пропонував усім жити за законами 
добра і справедливості, згідно із честю і порядністю. Тому Сократ не міг 
руйнувати суспільство, а навпаки він закликав зміцнювали морально-
правові основи Афінського суспільства. 

Третє звинувачення полягало в тому, що Сократ розбещує юнаків. 
Це звинувачення стосується філософії, яка була сувора як до переказу, 
так і до софістики. Сократ відкрито доводив, що моральні засади й 
засади розуму потрібно поставили понад усе, навіть якщо це б привело 
до непокори державі й законом. Тут виявилися такі моральні принципи, 
які не можна було узгодити з античним світоглядом.  

Сократ критикував софістів за лженауку і обман. «У софістів наука 
розкладається на суб‘єктивні думки. Моральне життя зникає в 
суб‘єктивних потребах. Усупереч цьому Сократ довів, що знання, наука, 
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не мав нічого спільного з довільними, суб‘єктивними думками, що зміст 
науки набувається з допомогою двох методів: а) досвіду; б) розуму; А( 
форми досвіду мимовільні, однакові для будь-якого і для Піфагора і для 
Горгія, і Сократа; не від нашої думки залежить усе, що відбувається у 
природі. Отже, об‘єктивні норми речей пізнаються завдяки індукції, яка 
уже дає загальнопридатну істину. Зміст понять залежить не від нас. Які 
поняття ми повинні мати про музику, мистецтво — це обумовлюється не 
нашою суб‘єктивною волею. Але, Б) як зміст понять не залежить від нас, 
так само не залежать від нас і форми істини. Згідно із суттю розуму, 
істині властивий всезагальний характер.  

«Ми можемо сперечатися із Сократом, але з істиною — ніколи», — 
говорив Сократ. Якщо хтось володіє істиною, то вона є істиною не лише 
для нього самого, а й для інших. Істина не тільки те, що ми хотіли б 
визнати істиною; ми не можемо створити її своєю волею. Усі істини 
перебувають між собою в такому гармонійному відношенні, що одна не 
може суперечити іншій і взаємно знищуватися». 

Розум у своєму знанні репрезентує одну загальну ідею як струнку 
систему усього світогляду. Паралельно з цим Сократ вчить, що й право 
не є витвором нашої сваволі, воно ґрунтується на божественному 
управлінні світом, що його осягає розум і в ньому ми знаходимо причину 
будь-якої доброчесної і справедливої дії. Усе наше життя й діяльність 
засновані на божественних нормах або на божественному управлінні 
світом. Як норми істини не залежать від нашої сваволі, як визнання 
думки істинною або хибною не залежав від нас, як індивідів, так і норми 
наших стосунків з іншими не є витвором нашої сваволі, як ми повинні 
ставитися до інших — це від нас не залежить. Отже, як там, так і тут 
наявні об‘єктивні норми, незалежні від сваволі кожного. 

Тому вчить Сократ, людина повинна ставитися до себе й до інших 
людей не на підставі своїх особистих думок, а виходячи з одвічної ідеї, з 
об‘єктивних норм права. Закони, які встановлені людським 
законодавством у державі, мають свої корені в божественному 
управлінні світом, у божественному законі. «Оскільки суспільство, — 
говорить Сократ, — інститут божественна й оскільки, з іншої сторони, 
особа лише у державі здобуває щастя, доброчесність, то справедливість 
вимагає, щоб громадянин служив державі жертовно, самовіддано, 
безкорисливо». 

Справедливість Сократ визначав: 1) як силу або спроможність духу 
виконувати як писані, так і неписані закони. Це визначення стосується 
відношення особи до держави. 2) Але і держава, як людина великих 
розмірів, повинна пізнати саму себе, щоб бути розумною і пізнати 
розумне; бо все нерозумне — безправне й безчесне, і заслуговую на 
покарання. Отже, справедливість є норма, яка визначає не лише 
відношення окремої особи до держави, але й відношення держави до її 
вічного незмінного морального ідеалу. Зміст цієї норми від нас не 
залежить. У чому вона полягає? 
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В історії нашої науки ми вперше зустрічаємо у Сократа просту і 
виразну вказівку основи права — це «ius sopientiorss» (право 
мудрішого). Те, що, «право мудрішого» є виявом божественного 
управління світом, Сократ доводить у такий спосіб: «Держава повинна 
утворити себе згідно з ідеями, що існують у божественному 
світоуправлінні; а за божественним законом «ius sapientioris» 
найдосконаліше, наймудріше скрізь повинно панувати над 
недосконалим; а недосконале і слабке мусить підкорятися 
найдосконалішому. Тому держава повинна поставити себе у такі 
відношення до справедливості, в яких тіло перебуває стосовно до духу, 
діти — стосовно батьків». Ось у чому полягає зміст цієї норми.

1
 

Оскільки держава є інституція, заснована на божественному праві 
наймудрішого, то для її виникнення не потрібно ніякого договору. Такі 
принципи Сократової держави. Зрозуміло, що цій нормі, яку 
сформулював Сократ, не відповідав лад Афінської держави; до того ж в 
Афінах, державні посади здобувалися за жеребом, а тому влада в 
Афінський державі часто потрапляла до людей, які не володіли собою 
(не владних над собою), позбавлених істинного знання про те, що таке 
справедливість. Отже, «ius sapientioris» заперечувалося. Сократ 
говорив, що поки держава буде так побудована, вона несправедлива, бо 
справедливість є знання. З якого принципу виходило в Афінах право 
обирати державних діячів за жеребом? Грецька республіка довго не 
була демократичною; вона була аристократична; але в Афінах вона 
згодом набула демократичного характеру. Згідно із звичайним людським 
віруванням, влада має перевагу; поняття гідності є поняття 
аристократичне, несумісне з демократією. Перевагу, що пов‘язувалася з 
владою, потрібно було знищити, і знайти такий спосіб обрання 
керівництва, який нікому не надавав би переваги. Цього можна було 
досягнути завдяки жеребу, що й було заведено в Афінах. «Ius 
sapientioris» тут заперечувалося в принципі, й тому філософія не 
знаходила виразів для осудження афінського демократичного порядку. 
Особливо різко на нього нападають Сократ та Ксенофонт. «Якщо я хочу 
влаштувати гулянку, — говорить Сократ, — і запросити на неї 
музикантів, то керівником хору обирається людина досвідчена, а не за 
жеребом. Коли хочуть обрати капітана корабля, то невже його треба 
обирати жеребкуванням? Тим часом афіняни правителя держави, цього 
великого корабля, обирають жеребкуванням.»

2
 На думку Сократа, 

особи, які бажають керувати долею інших повинні бути підготовлені 
ґрунтовним вивченням, пізнанням себе, щоб набути усіх чеснот, адже 
знання є чеснота. 

Друга теза Сократа дана у його вченні згідно з яким чеснота є 
пізнання. Арістотель говорить: «Сократ вчив, що всі чесноти є 

                                                 
1
 Див.: Юркевич П. Вказана праця. С.318-319 

2
 Див.:Юркевич П. Вказана праця. С.319 
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пізнанням, отже, для Сократа знати справедливість і бути справедливим 
— одне й те саме». Виходячи із того, що чеснота є пізнання, Сократ 
робить висновок: 1) що чеснота одна; 2) що чесноті можна навчитися. 
Властиво, перша теза є такою незвичайною для нас, що вона на думку 
Арістотеля, — парадоксальна. Але потрібно зазначити, що Сократ 
спростував софістів; останні вчили, що чеснота є спритністю духу; 
чесноту вони визначали так: людина в усьому підвладна своїм 
потребам; уміння, спритність у їх задоволенні є чеснота. Сократ, 
навпаки, вчив, що чеснота є знання, а тому знання не є таке, що 
залежить від суб‘єктивної сваволі. Визначаючи чесноту як знання, 
Сократ уперше вчить, що людина здобуває своє справжнє буття лише у 
моральній свободі. Моральність є не що інше, як підкорення всього 
єства розумові. Тільки той може вважати себе морально вільним, хто в 
усьому підкоряється настановам розуму. Але тут ми вперше бачимо, що 
Сократ розуміє людину в таких рисах (обрисах), які притаманні лише 
Богові. В людині дуже багато таких сторін, які не підпорядковані 
верховенству (керівництву) розуму. Філософ не мав такого поняття про 
людську природу, яке дає тільки християнство. 

У вченні Сократа мова йде про підзвітність вчинків. Якими б не 
були вчинки за своїм змістом, вони ставляться в заслугу або провину 
лише тією мірою, якою в них наявне знання. Оцінювання доброго вчинку 
як заслуги в тому випадку, коли в ньому немає знання, так само як і 
оцінювання поганого вчинку як злочину, коли знову ж таки в ньому немає 
знання — стає неможливим. «Знання добра, — вчить Сократ, — є сила 
добра. Досить лише знати добро, щоб його робити. Ніхто не 
наважується робити щось, крім найкращого, хіба лише через незнання, 
або — ніхто згідно за своєю доброю волею не буває несправедливим». 
Отже, злочини як вияви лихої волі не існують, існує тільки помилка 
знання. Таким чином це вчення, веде тільки до виправлення злочинця, а 
не до його покарання; від держави вимагається, щоб вона ставилася до 
нього як до хворого, забезпечуючи до того ж лікування. Так давня 
людина розуміла науку; вона була для неї тим, чим для нас є тепер 
Євангіліє. Ті надії, які ми тепер покладаємо на Євангеліє, стародавня 
людина покладала на науку. Вона була переконана в тому, що наскільки 
людина знає добро, настільки вона здатна його реалізувати. Це вчення 
Сократа пояснюється самою його натурою, так як його моральні якості 
були такі розвинуті, що він не міг залишати знання не реалізованим. 
Саме це вчення було причиною багатьох дуже дивних вимог, які Платон 
поставив у своєму вченні про державу. Спираючись на абсолютну 
моральну свободу людини, Платон прийшов до смішної й недолугої 
комуністичної теорії. Він зрозумів державу як сувору єдність і вимагав 
від людини цілковитого знищення її індивідуального життя. Все вчення 
Сократа зводиться до наступного: 1) У Сократа вперше виступає ідея 
божественного світоуправління, а в людському суспільстві — ідея 
людського світоуправління. 2) Сократ уперше обґрунтовує так зване 
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природне право, бо він вперше показав норми самої держави. Сократ 
уперше надав ідеї права значення загальнолюдської норми і санкцію 
права бачив не в людських переконаннях, а в божественному 
світоуправлінні і в людській природі.  

Таким чином, право є «ius naturale» (природне право), «ius 
divinum» (божественне право). Але звідси: 3)Право у Сократа 
безпосередньо й суттєво зливається із мораллю, тобто, що суперечить 
праву, те суперечить моральності. 4) Воля розумного суб‘єкта природно 
й безпосередньо узгоджується з божественною волею. Це принцип 
революційний. Можлива та держава, де громадянин повинен діяти лише 
згідно зі своєю волею, бо розумна воля відповідає тому закону, який 
відповідає божественному світоурядуванню. Такі засади вчення 
Сократа, — писав П. Юркевич в «Історії філософії права».

1
 

Основні наукові і філософські положення і афоризми Сократа: 
1) Багатство і знатність не приносять ніякої гідності; 
2) Скільки ж є речей, без яких можна жити! 
3) Краще мужньо померти, ніж жити з позором; 
4) Без дружби ніяке спілкування між людьми не має цінності; 
5) Зла людина шкодить іншим без усякої для себе користі; 
6) На питання, кого можна вважати щасливим? — Сократ 

відповів: «Того, у кого чесний образ мислення (думок) і гострий розум». 
7) Молодим людям потрібно частіше дивитися у дзеркало: 

красивим, щоб не ганьбити своєї краси, потворним, щоб вихованням 
прикрасити потворність. 

8) Дивно, що скульптори кам‘яних статуй б‘ються над тим, щоб 
каменю надати подібність людини, і не думають про те, щоб самим не 
бути подібно до каменя; 

9) Скульптор повинен у своїх творах виражати стан душі; 
10) Це дивує: усяка людина без вагань скаже, скільки в нього 

овець, але не усякий зможе назвати скільки він має друзів — настільки 
вони не в ціні; 

11) Добрий початок не дрібниця, хоча і починається із дрібниці; 
12) Я їм, щоб жити, а інші — живуть, щоб їсти; 
13) Почувши від когось фразу: «Афіняни засудили тебе, Сократе, 

до смерті», — він спокійно відповів: «А їх до смерті засудила природа». 
14) «Ти помираєш безвинно», — сказала йому дружина; він 

заперечив: «А ти б хотіла, щоб заслужено?» 
15) Хто знає себе, той знає, що для нього корисно, і ясно розуміє, 

що він може і чого не може. Займаючись тим, що знає, він задовольняє 
свої потреби і живе щасливо, а не беручись за те, чого не знає, не 
робить помилок і уникає нещастя. Завдяки цьому він може визначити 
цінність також і інших людей, і, користуючись також і ними, отримує 
користь і оберігає себе від нещасть. 

                                                 
1
 Див.: П. Юркевич. Вказана праця. С.319-321. 
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16) Почалося у мене це з дитинства. Виникає якийсь голос, який 
усякий раз ухиляє мене від того, що я буваю хочу (прагну) робити, а 
схиляти до чого-небудь ніколи не схиляє. Ось цей-то голос і забороняє 
мені займатися державними справами. 

17) У випадках, коли результат розпочатої справи залишається 
невідомим, необхідно звертатися до гадання і запитувати пророків і 
оракулів. 

18) Немає нічого сильніше знання, воно завжди і у всьому 
пересилює і задоволення і усе інше 

19) Хто мудрий, той і добрий 
20) Усі люди, думаю я, роблячи вибір із наявних їм можливостей, 

поступають так, як знаходять найбільш за все вигідніше для себе. Тому, 
хто поступає неправильно, тих я не вважаю ні розумними, ні 
моральними. 

21) Не від грошей народжується доброчинність, а від 
доброчинності бувають у людей гроші і усі інші блага, як у приватному 
житті, так і в соціальному. 

22) Боги усе знають _ як слова і діла, так і деякі помилки, вони 
всюди присутні і дають вказівки людям про усі справи людські. 

23) ...бездушна відважність і упертість шкідливі і соромливі.  
24) Наші справи повинні узгоджуватися із нашими словами. 
25) Я знаю, що я нічого не знаю. 
26) Ті, хто дійсно вірний філософії, зайняті по суті речей, тільки 

одним _ помиранням і смертю. Люди, як правило, цього не помічають, 
але якщо це усе ж так, було б, розуміється, невірно все життя прагнути 
до одної цілі, а потім коли вона буває поряд, проявляти незадоволення 
на те, у чому так довго і з таким зусиллям вправлялися. 

27) Філософ займає проміжне становище між мудрецем і 
невігласом. 

28) Існує тільки один Бог — знання, і тільки один диявол — 
невігластво. 

29) Знання, відокремлене від справедливості та іншої 
доброчинності, є шахрайством, а не мудрістю. 

30) За мудрістю і доброчинністю необхідно йти до мудреця, — 
сказав Сократ Ксенофонту — своєму учневі. 

31) Сократ говорив, що сварлива дружина для нього — те ж 
саме, що норовисті коні для конюхів. «Як вони осилили норовистих, 
легко справляються із іншими, так і я на Ксантиппі учусь поводитися із 
іншими людьми». 

32) Заговори, щоб я тебе побачив.
1
 

33) Шлюб, якщо говорити правду, — зло, але необхідне зло. 
Одружуйся, незважаючи ні на що. Якщо попадеться добра дружина, 

                                                 
1
 Див.: Таранов П.С Философская афористика. С.93-101 
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будеш винятком, а якщо погана — станеш філософом. Одружишся ти чи 
ні — все одно розкаєшся. 

34) Виховання — справа важка, і покращення його умов — один 
із святих обов‘язків кожної людини, так як немає нічого більше 
важливого як самоосвіта і освіта своїх ближніх. 

35) Найвища мудрість — розрізняти «добро і зло». 
36) Добрим людям потрібно довірятися словом і розумом, а не 

клятвою. 
37) Єдине, чим кожна чесна людина повинна керуватися у своїх 

вчинках, це справедливо чи несправедливо те, що вона робить, і чи є це 
діяння доброї або злої людини. 

38) Якщо ти будеш допитливим, то будеш багато знаючим 
39) Якщо людина сама слідкує за своїм здоров‘ям, то важко 

знайти лікаря, який знав би краще корисне для його здоров‘я, ніж вона 
сама. 

40) Як неможливо приступити до лікування очей, не думаючи про 
голову, або лікувати голову, не думаючи про весь організм, так 
неможливо лікувати тіло, не лікуючи душу. 

41) Яка людина, будучи рабом задоволень, не спотворить свого 
тіла і душі? 

42) Коли слово не доходить, то палка не допоможе. 
43) Красота — це королева, яка править дуже недовго. 
44) Хто хоче зрушити світ, нехай зрушить себе. 
45) Кохання жінки необхідно боятися більше, ніж ненависті 

чоловіка. Це отрута, тим більше небезпечна, що вона приємна. 
46) Мудрість — цариця Неба і Землі. 
47) Насолода, розкіш — ось що ви називаєте щастям, а я думаю, 

що нічого не бажати — ось блаженство богів, і тому потреба лише у 
невеликому є наближення до цього вищого щастя. Чим менше людині 
потрібно, тим ближче вона до Бога. 

48) Потрібно їсти для того, щоб жити, а не жити для того, щоб 
їсти 

49) Пияцтво не породжує пороків: воно лише їх відкриває. Щастя 
не змінює нравів: воно їх лише підкреслює. 

50) Розгорається полум‘я вітром, а пристрасть (вчення) 
близькістю. 

51) Зроблене наспіх рідко буває добре зроблено. 
52) Той найбільш багатий, хто задоволений малим, так, як таке 

задоволення свідчить про багатство натури. 
53) Добрий порадник краще будь-якого багатства. 
54) Добре було б, якби людина оглянула себе, на скільки вона 

варта для друзів, і щоб намагалася бути як можна дорожче. 
55) Я хочу за допомогою гімнастики усього тіла зробити його 

більш врівноваженим. 
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МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ ЯК ПРЕДСТАВНИК 

ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ 
 

MYHAJLO DRAGOMANOV AS A REPRESANTATIVE OF  
POLITICAL AND LEGAL MIND OF UKRAINE 

 
У статті подаються основні етапи політичного життя М. 

Драгоманова як видатного мислителя ХIХ століття та його вплив на 
політико-правову думку українського народу. 

 
In the article the basic stages of political Dragomanov’s life are given, 

as a prominent thinker of ХIХ age and his influencing in political-law opinion 
of the Ukrainian peoples. 

 
Михайло Петрович Драгоманов народився 18 вересня 1841 році в 

Гадячі на Полтавщині. До останніх днів свого життя (1985р.) він був 
непересічним представником ліберального руху.  

Батьки, дрібнопомісні дворяни, нащадки козацької старшини, були 
освіченими людьми, поділяли ліберальні для свого часу погляди. 
Особистість Михайла формувалася серед простого людства. Батько 
був чесною і справедливою людиною, добре ставився до селян. Як і 
дядько Яків, колишній декабрист, учив він хлопця набувати знань, щоб 
віддати себе праці для добра рідного краю.  

„Я надто зобов‘язаний своєму батькові, який розвив у мені 
інтелектуальні інтереси, з яким у мене не було морального розладу і 
боротьби‖ — згадував пізніше Михайло Петрович

1
.  

З 1849 по 1853 рік юнак навчався в Гадяцькому повітовому 
училищі, де, з-поміж інших дисциплін, виділяв історію, географію, мови, 
захоплювався античним світом.  

Місцевий учитель з історії О. Стронін привів йому інтерес до праць 
європейських просвітителів Вольтера, Руссо, Дідро та ін. Про це 
згадував М.Драгоманов, який і сам згодом став одним з перших 
українських просвітителів

2
.  

Продовжував своє навчання допитливий учень у Полтавській 
гімназії. Навчаючись у гімназії, Драгоманов цікавився гуманітарними 
дисциплінами, велику увагу приділяв минулому українського народу.  

Це були часи накопичення знань, розширення інтересів, 
захоплення новітніми політичними течіями. М.Драгоманов вражав 
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викладачів своєю надзвичайною цілеспрямованістю, працьовитістю, 
освіченістю.  

Восени 1859 року М.Драгоманов вступає на історико-філологічний 
факультет Київського університету. М.Драгоманов намагався встигати 
й органічно поєднувати процес навчання з практичною громадською 
роботою, на яку підштовхували розбуджені загальною ситуацією 
політичні настрої. 

У 1863 році М.Драгоманов стає членом Громади. Ці об‘єднання 
виникали як форма пробудження свідомості національної інтелігенції 
до пізнання української літератури, історії, культури, народного побуту, 
права. Пізніше у 70-х рр. з‘явилися нові, ―молоді Громади―, в статутах 
яких уже стояло питання про „самостійне політичне існування‖ України 
з „виборним народним правлінням‖. Тут він знайомиться з В. 
Антоновичем, П. Житецьким, М. Лисенком та іншими діячами. Свої 
творчі пошуки й практичну роботу спрямовує на зближення школи з 
життям, охоплення освітою широких мас, максимальне підвищення її 
ефективності. Незважаючи на указ міністра внутрішніх справ Валуєва, 
що обмежував вживання української мови, публікує в газеті „Санкт-
Петербургские ведомости‖ низку статей: „Земство и местный элемент в 
народном образовании‖, „О педагогическом значении малорусского 
языка‖ та ін., де відкрито виступає проти політики русифікації школи й 
відстоює навчання рідною, українською мовою. Ця проблема стає 
особливо актуальною з появою в Україні земств, які відігравали значну 
роль в розвитку освіти

1
.  

Разом з тим, досліджуючи історію стародавнього світу, він 
простежує механізм функціонування суспільства та держави і доходить 
висновку, що суспільство — цілісна система, розвиток якої тісно 
пов‘язана з економікою, соціальними відносинами, політикою, 
юриспруденцією. Це дає йому змогу закласти підвалини політичної 
доктрини: „Зменшивши бодай трохи те, що сам народ називає своєю 
темрявою, ми підкопаємо й ті основи, що на них тримається і здирство, 
яке заїдає народ‖

2
.  

З середини 60-х років становлення М.Драгоманова як ученого 
відбувається у тісному взаємозв‘язку з його публіцистичною діяльністю. 
По суті, в цих роботах М.Драгоманова — історичних, політологічних, 
етнографічних, філологічних, соціологічних тощо — мимоволі 
відбувається зміщення акцентування на політичне підґрунтя даного 
питання.  

У своїй першій ґрунтовній праці з історії України „Малороссия в ее 
словесности‖ М. Драгоманов показав себе неординарним істориком, з 
власною концепцією, яка суперечила офіційній. Так, розпочавши 
розповідь з прадавніх часів, він доводить, що сучасний український 
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народ — спадкоємець не лише козаків, а й державницьких традицій 
Київської Русі, Галицького князівства

1
.  

З 1864 р. він — приват-доцент, а з 1870-го — доцент Київського 
університету. З метою вдосконалення кваліфікації у 1871 році 
Київський університет відряджає М.Драгоманова за кордон. Замість 
запланованих двох років молодий учений пробув там майже три, 
відвідавши за цей час Берлін, Прагу, Відень, Флоренцію, Гейдельберг, 
Львів. Під час свого перебування за кордоном у 1871-1873 рр. М. 
Драгоманов підпав під вплив надзвичайно популярних тоді у Європі 
соціалістичних ідей. З поверненням додому, він доводив, що „радикал, 
котрий на Україні не признає українства, єсть не додумавшийся 
радикал, так само українофіл, котрий не додумався до радикалізму, 
тільки плохий українофіл‖. Опираючись на цю формулу, він вперше в 
українській історії створив струнку ідеологічну систему

2
.  

У великих університетських центрах Гейдельберга, Берліна, Рима, 
Відня, Флоренції та ін. М.Драгоманов досліджує місцеві архіви, 
знайомиться з дійсністю європейських країн, передовою думкою і 
провідними політико-правовими теоріями, зокрема П.-Ж. Прудона, що 
мали вплив на формування власної політичної концепції вченого, 
вивчає становище національних меншин, у тому числі й слов‘янських 
народів, серед них галичан у складі Австро-Угорщини і поляків у складі 
Німеччини.  

Особливе місце в політично-правовій діяльності М.Драгоманова 
посідає Галичина. Він був одним з перших, хто намагався розбудити 
галицьке громадське життя, піднести рівень суспільної свідомості.  

Трирічне закордонне турне М.Драгоманова було надзвичайно 
плідним для молодого вченого. Він міг критично оглянути й оцінити свої 
переконання, зіставляючи їх з наочним західноєвропейським досвідом.  

У 1873 р. М.Драгоманов повертається до Росії уже з сформованою 
політичною доктриною федеративного соціалізму. Майбутня держава 
уявлялася йому федерацією вільних громад, які б об‘єднували людей 
на підставі спільних території та господарської діяльності й становили 
автономні національні одиниці. Для досягнення цієї мети він визначив 
три етапи: духовно-просвітницький, політичний (здобуття політичних 
свобод, запровадження конституції) та реформування соціально-
економічних відносин. Рішуче засуджуючи політичні авантюри й 
насильницькі революції, Драгоманов вважав, що будь-який політичний 
рух повинен характеризуватися участю в ньому всього народу, а також 
розділяв у своїй політичній доктрині часовою дистанцією культурно-
просвітницькій і політичний етапи творення держави, бо в суспільстві, 
не здатному керувати собою, самоуправлятися, зазначав він, не може 
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бути й мови про радикальні зміни. „Доки не виробимо собі лексикона і 
граматики, не видамо пам‘яток нашої мови з ХІ ст. до пісень, не 
напишемо історії свого народу, доти мусимо сидіти, присипавши голову 
попелом, у політику не лізти й прокламацій не писати‖

1
.  

1873-1875рр. М.Драгоманов бере активну участь у громадському 
житті Наддніпрянської України. Це і викладацька робота, і діяльність у 
Київській громаді. Фактично він сам редагує газету «Киевский 
телеграф», у якій співробітничали П. Житецький, П. Чубинський, С. 
Подолинський та ін., налагоджує стосунки з російськими народниками 
А. Желябовим, О. Дейчем, Я. Стефановичем, збирає кошти для 
повстанців проти турецького гніту в Герцеговині. В цей час 
М.Доагоманов не залишає й дослідницької роботи. Виходить його 
спільна з В. Антоновичем праця „Исторические песни малорусского 
народа‖, яку вони почали писати ще у 1869 р., „Малорусские народные 
предания и рассказы‖, „Про українських козаків, татар і турків‖ та ін.  

Обстоюючи думку, що вирішальна роль в історії належить 
народним масам, він досліджує відтворення історико-політичних 
настроїв, а також зміни в менталітеті простих людей.  

Чимало М.Драгоманов доклав зусиль (і в цьому велика його 
заслуга перед Україною) до налагодження зв‘язків між українським 
рухом у Наддніпрянщині й на західноукраїнських землях. У Галичині, 
що була тоді під владою Австро-Угорщини, жилося вільніше, ніж у 
Російській імперії, тому там зосередилася та велика культурна праця, 
яка згодом принесла відродження всьому українському народові.  

М.Драгоманов активно співробітничав з І. Франком, О. Терлецьким, 
В. Навроцьким та іншими молодими галицькими діячами. Його статті 
друкувалися в газетах і журналах „Правда‖, „Діло‖, „Друг‖, „Громадський 
друг‖.  

Зробив він чимало і для привернення І.Франка та інших молодих 
галичан до соціалізму. Не приховуючи своїх переконань, часто вступав 
у дискусії на сторінках журналів („Правда‖, „Зоря‖, „Діло‖).  

У середині 1870-х рр. сили реакції розпочали наступ на український 
рух. Було закрито „Киевский телеграф‖, а 1876-го вийшов Ємський указ 
Олександра ІІ, який унеможливив подальший розвиток української 
культури і національної науки. Ще 1875 р. Драгоманова було звільнено 
з університету за політичну неблагонадійність. Наступного року він за 
дорученням „Громади‖ виїжджає за кордон і засновує в Женеві вільну 
українську друкарню, а також займається політичною працею.  

Цькування українства в Росії, та навіть репресії проти буржуазних 
лібералів радикалізувати політичні погляди Драгоманова. Як видно з 
його статей „Турки внутренние и внешние‖, „До чего довоевались‖, 
„Внутреннее рабство и война за освобождение‖, він більше не розділяє 
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часовою дистанцією політичний етап визвольного руху, збагнувши, що 
боротьба за політичну свободу так само необхідна, як і культурницька 
праця. Ця теза стає визначальною не лише для галицьких українців, а 
й для нової генерації наддніпрянських діячів початку ХХ ст.

1
  

Мету перебування за кордоном і напрям своєї діяльності 
Драгоманов сформулював у журналі „Громада‖. По-перше, це дати 
матеріал про Україну, по-друге, шляхом висвітлення прогресивної 
політичної думки, в тому числі західноєвропейської, сприяти утворенню 
політичних гуртків в Україні. Тобто зв‘язок України з Європою повинен 
стати двостороннім. Важливо було надати українському рухові 
загальноєвропейського звучання, домогтися його підтримки в світі.  

11 травня 1878 р. він виступив на літературному конгресі в Парижі 
з доповіддю „Література українська, проскрибована урядом 
російським‖. Розповівши про багатство української літератури, 
Драгоманов висловив надію, що „конгрес не залишиться байдужим до 
наших скарг і знайде спосіб допомогти‖. Водночас він енергійно 
підтримував слов‘янські народи, що виступали проти панування 
Туреччини. Вагомим для популяризації ідей українського руху стало 
знайомство Драгоманова з одним з провідних європейських соціал-
демократів Є. Бернштейном.  

Але найважливішою справою була видавнича й публіцистична 
діяльність. Протягом 1878-1881рр. виходять п‘ять номерів журналу 
„Громада‖, який став для України тим, чим „Колокол‖ Герцена для Росії. 
У виданні Драгоманову надавали допомогу С. Подолинський, М. 
Павлик, дружина Людмила (завідувала експедицією журналу). Якраз у 
„Громаді‖ з‘явилася політична програма українського руху з вимогою 
повної самостійності спілки вільних громад України. Драгоманов, по 
суті, сам редагує ще один журнал — „Вольное слово‖ й публікує статті, 
присвячені боротьбі проти самодержавства, розвиткові української 
літератури та освіти. Аналізуючи державний бюджет Росії, він 
зазначав, що в привілейованих школах на кожного учня витрачають в 
середньому 1000 крб. на рік, а в народній — 4 коп. Його дослідження 
були спрямовані в русло історичних традицій українського народу. Не 
поділяючи поглядів П. Куліша, який вважав козаків лише 
„розбишаками‖, Драгоманов доводив, що козаччина за своїм устроєм 
наближалася до вільних європейських держав. Головна тема 
„Громади‖ — дати якнайбільше матеріалів для вивчення України і її 
народу, його духовних починань і устремлінь до свободи і рівності 
серед світової спільноти.  

М.Драгоманов спілкувався з російською еміграцією, членами 
„Народної волі‖, „Чорного переділу‖ та інших народницьких організацій, 
критикуючи їх, зокрема в статті „Малоруський інтернаціоналізм‖, за 
нехтування національного питання та великодержавний шовінізм. 

                                                 
1
 Стельмах С. Історична думка в Україні ХІХ — початку ХХ століття. — К.: Академія, 1997. — c. 33. 
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Докоряв і молодим українцям, котрі вступали до російських 
революційних організацій, бо вважав, що соціалістичні партії 
розумітимуть і обстоюватимуть потребу народу, якщо будуть 
національними.  

Видання „Громади‖ й статті Драгоманова у „Вольном слове‖ 
привернули увагу всієї Європи. А тим часом його стосунки з 
українським рухом у Росії складалися значно гірше. Радикалізація 
поглядів Драгоманова, з одного боку, й наступ реакції в Росії — з 
другого, призвели до припинення фінансування Київською громадою 
журналу Драгоманова, пізніше й до відкритого розриву між ними. Але 
він зберіг добрі стосунки й листувався з М. Лисенком і М. Старицьким, з 
яким був знайомий з часів навчання в Полтавській гімназії, а відтак у 
Київському університеті.  

Відтоді Драгоманов розраховує лише на підтримку українського 
руху в Галичині, хоч не втрачає надії на еволюцію наддніпрянських 
діячів. 1886 р. він публікує статтю „Напередодні нових смут‖, де 
висуває ідею створення української радикальної партії. Ідея ця 
знайшла широку підтримку серед галицьких українців, які були готові 
до відкритої політичної боротьби за права українського народу.  

 З другої половини 80-х рр. М.Драгоманова запрошують до 
співпраці ряд провідних видань Галичини. Становлення і розвиток 
радикальних рухів у Західній Україні, за свідченням І.Франка, стало 
останньою і, мабуть, найбільшою радістю в житті Драгоманова

1
.  

Останній період життя Драгоманова пов‘язаний з Болгарією. У 
1888 р. у Софії було засновано Вищу школу, яка перетворилася згодом 
на університет. Туди й запросили його у 1889 р. професором кафедри 
загальної історії. Вихованці Драгоманова згодом стали відомими 
болгарськими вченими. Одночасно він редагував науковий „Сборник за 
народні умотворення, наука і книжнина‖. Ім‘я М.Драгоманова 
асоціювалося в свідомості прогресивної громадськості з боротьбою 
слов‘янських народів за свободу, автономію, братерство.  

Виважений і проникливий політик, М.Драгоманов мучився тією 
задушливою загальною атмосферою, що склалася на теренах 
Російської імперії у ставленні до національних меншин. Це був період 
перед черговим тотальним наступом на вільнолюбний настрій народу.  

Працю М.Драгоманова „Чудацькі думки про українську національну 
справу‖, написану ним за кілька років до смерті, можна вважати 
заповітом науковцям у галузі дослідження української історії, 
політології, історії правових і політичних учень. В ній він закликав 
співвітчизників боротися разом з іншими народами проти 
самодержавства, за свободу і децентралізацію суспільно — 
політичного життя.  

                                                 
1
 Франко І. Твори: У 50 т. — К.: Наукова думка, 1986. — Т. 45.  
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Тимчасові поліпшення загального стану сприяли сплескам 
творчого піднесення, але несподівана смерть від розриву аорти 20 
червня 1895 року обірвала життя великого вченого і громадського 
діяча, політика Похований М.Драгоманов у Софії. 

Дружина вченого і син Світозар брали в подальшому брали 
активну участь в українському русі.  

М. П. Драгоманов значну частину свого життя, а саме 19 років, 
змушений був провести за кордоном, у еміграції. На жаль, на 
батьківщині, розділеній могутнішими державами, належного офіційного 
визнання його як інтелектуала, прихильника і генератора ліберальних 
поглядів та ідей — годі було й сподіватися. Та й не дивно: Російська 
імперія побоювалася вільнодумства. І саме на чужині (у Швейцарії, 
Австро-Угорщині, Болгарії) з‘явилися з-під пера кращі праці 
Драгоманова — вже зрілого мислителя: „Турки внутренние и внешние‖ 
(Женева, 1876), „Шевченко, українофіли і соціалізм‖ (Женева, 1879), 
„Чудацькі думки про українську національну справу‖ (Відень, 1891). 
Будучи прихильником європейського позитивізму та раціоналізму, і 
беручи щонайактивнішу участь в інтелектуальному процесі на 
еміграції, М. П. Драгоманов невтомно досліджував та осмислював 
можливості реформування та розбудови існуючих суспільств, їх 
розвиток у соціальному та національному напрямах. Вбачаючи 
„головним ділом‖ у людській історії — невпинний суспільний розвиток, 
Драгоманов визнавав найважливішим „поступ людини й громади, 
поступ політичний, соціальний‖.  

Функції держави, що є за Драгомановим чимось чужим і не 
притаманним для людства, у суспільстві „вільних індивідів‖ має 
виконувати „товариство-товариств‖, що утворюється знизу з ініціативи 
самих таки „індивідуальних особистостей‖ — федеративна спілка з 
максимальною децентралізацією та самоврядуванням громад. 
Найближчим до свого ідеального соціального устрою Драгоманов 
бачив швейцарські кантони, де він прожив 15 еміграційних років.  

Наукові дослідження М. Драгоманова, видатного українського 
мислителя як історика, політика, економіста й філософа, не лише 
стали надбанням того приватного, а й дали поштовх подальшому 
розвитку української суспільно-політичної думки. Його ідеї, як уже 
зазначалося, виявилися більш прийнятними на галицькому ґрунті, хоч 
зазнали їхнього впливу і діячі Наддніпрянщини, яким у роки 
національно-демократичної революції довелося розбудовувати 
державу.  

Він вважав, що завдання кожної людини, як і народу, в пізнанні 
себе і в прагненні йти до цивілізації разом з цивілізацією, тобто підхід 
Драгоманова полягав у необхідності пов‘язати український 
національний рух та його програму з європейськими ліберально-
демократичними концепціями. Але пізнання себе вимагає високої 
національної самосвідомості, а рівень цивілізованості народу настільки 
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низький, що не дозволяє йому піднятися до самосвідомості, а, отже, до 
прагнення відродити свободу. Він писав, що українці багато втратили, 
бо коли більша частина народів Європи створювали свої держави, нам 
це не вдалося.  

Громадська діяльність і творча спадщина М.Драгоманова 
забезпечили йому особливе місце в історії суспільно-політичної і 
правової думки не тільки України. Його можна назвати творцем 
своєрідної конституціоналістичної теорії, палким прихильником 
збагачення вітчизняної політики й права цінностями світового досвіду. 
„Драгоманов перший із російських публіцистів дав російській демократії 
широку і ясну програму. перший блискуче й доступно пояснив зміст і 
значення конституційного ладу, особливо прав особи та принципів 
самоуправління‖ — даючи оцінку діяльності М.Драгоманова, зазначив 
П.Струве

1
.  

Ще ширше означив різнобічну діяльність М.Драгоманова на 
користь українського суспільства І.Франко, називаючи його „духовним 
батьком‖, „великим критиком і бистрим, історично вишколеним умом‖, 
„найбільшим публіцистичним талантом нашої нації‖, „могутньою 
постаттю‖ і правдивим учителем‖

2
.  

Своєрідність М.Драгоманова як прогресивного політичного і 
громадського діяча криється перш за все в його широкому, 
поліаспектному підході до такого важливого поняття, як 
„конституціоналізм‖, яке він нерідко доповнював, збагачував, інколи 
навіть ототожнюючи його з поняттям політичної свободи. 
Драгомановське розуміння конституціоналізму включало в себе такі 
чинники, як політична свобода суспільства і особистості, що 
реалізувалася через народне представництво в центрі, самоуправління 
на місцях, дотримання прав і свобод людини.  

 Великого значення з огляду на історичну перспективу і розвиток 
нинішньої суспільно-політичної ситуації у світі набуває уявлення 
М.Драгоманова про визначальний критерій і мету всіх різноманітних 
суспільних відносин: „Основними для формування тих відносин, 
повинні бути поперед усього основні права чоловіка — свобода думки 
й слова, зборів та коаліцій, толеранція політичних та релігійних 
переконань. віри й безвірства‖

3
.  

Виваженим, діалектично та історично обґрунтованим було 
переконання вченого, що попри все ті відносини ‖ніколи в цілім світі не 
будуть шанобливо однакові‖. Драгоманов чітко окреслив і можливості 
загальних революційних процесів. Він був упевнений, що будь-яка 
революція має в основі своїй політичний характер, міняє політичні 
форми панування, але „...не має сили сотворити новий лад суспільного 
життя, бо сей мусить органічно і звільна виростати з попередніх, як 
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2
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дерево з даного ґрунту, а продиктувати його ніякими едиктами не 
можна‖

1
.  

Сила історичного методу М.Драгоманова в тому, що вчений і 
публіцист умів органічно сприймати в єдності конкретного історичного 
процесу загальне й особисте, національне і вселюдське, індивідуальне 
й суспільне у їх найтіснішому взаємозв‘язку.  

 Михайло Петрович Драгоманов показав, теоретично 
обґрунтувавши, що в такому поєднанні нема суперечності, і провів цей 
принцип через проблеми конституціоналізму, політичної свободи, прав 
людини, національного самовизначення, місцевого самоврядування, 
політичної боротьби, подав порівняльний нарис політичних ідей, 
намітив віхи поступу на майбутнє і створив всебічну і повну картину 
свого сьогодення.  

Унікальність постаті М.Драгоманова можна вважати засновником 
національної політології, істориком, мислителем політичних і правових 
учень. Саме він створив нарисні добірки про розвиток політичних ідей у 
країнах Західної Європи, всебічно розглянувши теорію освіченого 
абсолютизму, лібералізму, і, запозичивши ряд основних прогресивних 
положень із декількох напрямків, подав концентроване обґрунтування 
своєї конституційно-правової доктрини. „Вся практична мудрість 
людська може бути в тому, щоб убачати напрямок духу світового, його 
міру, закон і послужитись тим рухом. Інакше рух той піде проти нас, 
роздавить нас‖, — так виводив він своє розуміння пошуку шляхів 
розвитку

2
.  

Найвищий прояв мудрості — осягнути закон об‘єктивного розвитку 
політичної історії, відчути його, підлаштуватися під нього, відповідати 
його вимогам і потребам, а це значить — єдино правильно визначити 
свої можливості і докласти максимум зусиль для їх реалізації. У цій 
мудрості концентрується увесь віковий досвід нації, а тому 
надзвичайно важливо скористатися ним як змога повніше. Звісно, 
розуміння і пізнання цих законів М.Драгомановим позначалося як 
зовнішніми обставинами, так і внутрішнім відчуттям.  

Б.Кістяківський, відчуваючи помітний вплив ідей Драгоманова, 
значну частину своєї наукової діяльності присвятив редагуванню його 
багатотомної праці „Політичні твори‖. У творчості Кістяківського, 
першого українського фахівця у галузі філософії права, тривалий час 
визначальною була проблема співвідношення соціальної та 
ліберальної ідей

3
.  

Фундатори Української Академії наук Володимир Вернадський, 
Агатангел Кримський та Михайло Туган-Барановський значною мірою 
сприяли поширенню ідей Драгоманова в Україні. З-поміж міркувань 
Туган-Барановського варто особливо відзначити думку про здатність 
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науки розв‘язувати соціальні проблеми (стаття „Вплив ідей політичної 
економії на природознавство та філософію‖). Водночас суттєвим було 
обґрунтування важливої ролі приватної власності у системі 
економічних відносин. Позиція Туган-Барановського в цьому питанні 
вирізнялась від різного виду соціалістичних підходів. „Сучасне 
людство, — писав він, — не може обійтися без цього стимулу 
господарської енергії. Тому припинення дії приватногосподарської 
системи було б рівнозначне економічному, культурному і взагалі 
соціальному занепадові‖. М.Туган-Барановський спробував 
проаналізувати проблему вагомості ролі особистості в 
політекономічному контексті. „Правда, — говорить він, — що інтереси 
різних суспільних класів різні, і, стоячи на точці зору кожного з цих 
суспільних інтересів, доводиться висувати на перший план різні 
завдання теоретичного дослідження. Але є можливість піднестися 
над цією відмінністю інтересів, знайти таку точку зору, з якої 
практичні висновки науки повинні бути обов’язкові для всіх суспільних 
груп, незалежно від їх приватних інтересів"

1
. Таким визначальним 

принципом учений вважав людську особистість. „Центральною ідеєю 
сучасної свідомості, — стверджував він, — є сформульована Кантом 
ідея верховної цінності і, як висновок звідси, рівноцінності людської 
особистості. Усяка особистість є верховна мета у собі, через що всі 
люди рівні, як носії святині людської особистості. Це і визначає 
верховний практичний інтерес, з точки зору якого може бути 
побудована єдина політична економія: інтерес не робітника, капіталіста 
або землевласника, а людини взагалі, незалежно від приналежності її 
до того чи іншого класу‖.  

Класичний принцип пріоритет прав особи розвиває Михайло 
Драгоманов у своєму конституційному проекті під назвою „Вільна 
спілка‖. На перше місце ставиться ідея формування держави на 
засадах політичної свободи, розтлумачуючи останню, як систему прав 
людини і громадянина, недоторканність особи, життя, приватного 
листування, національності (мови); як свободу совісті, друку, об‘єднань, 
носіння зброї, вибору житла і занять, а також право позову на посадову 
особу чи відомство та супротиву незаконним діям чиновників. Рівність 
усіх у громадянських правах та обов‘язках не може бути скасована 
жодним законодавчим актом. Концептуальна домінанта такого 
співвідношення громадянин — суспільство — держава, постійно 
присутня у всіх політологічних працях Драгоманова. Не випадково для 
обґрунтування цього принципу він активно залучає досвід 
демократичних країн (зокрема, праця „Швейцарська спілка‖)

2
.  

Самоврядування, це основа демократичного суспільства. Саме 
тому інститут самоврядування є не лише форма децентралізації 

                                                 
1
 Інтернетсайт // www.politik.org.ua/vid/bookscontent 

2
 Драгоманов М. Швейцарська спілка — Женева, 1892.-32с. 

Інтернетсайт // www.tester.kyivlibs.org.ua/npu/dragomanov 
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держави, а й слугує механізмом суспільно-політичного ладу. Цих засад 
дотримується М. Драгоманов, у концепції якого ключове місце посідає 
громадянин та громада. Організація влади будується за принципом 
„знизу догори‖, де всі інститути самоврядні та діють за схемою: 
громадянин — громада — волость — повіт — область — держава 
(лише державні органи не є самоврядними), тобто у схемі організації 
місцевого самоврядування закладена так звана громадянська модель, 
що згодом стає основою Європейської хартії місцевого 
самоврядування

1
.  

Михайло Драгоманов, власне, був засновником термінологічної 
традиції в цьому напрямку. Драгоманов говорив про себе, що він є 
космополіт і. патріот; людина світу, але разом з тим український патріот 
— і більше за нього тоді не зробив ніхто для України. Це не якесь 
самовизначення, а реальна річ

2
.  

Своїм впливом на український національний рух М. Драгоманов 
може зрівнятися лише з Т. Шевченком, М. Костомаровим, В. 
Антоновичем і М. Грушевським. Проте особа ця надзвичайно 
суперечлива. За життя він мав феноменальну популярність: його 
поважали навіть опоненти з числа діячів київської „Старої Громади‖ (з 
якими він остаточно розійшовся у 1887 р.), польські політики і російські 
революціонери

3
.  

Проте після смерті ставлення до його особи набуває більшої 
критичності і навіть його послідовник І. Франко вже в 1900 р. гостро 
розкритикував погляди свого вчителя. Негативні оцінки творчості М. 
Драгоманова переважають після невдачі українських визвольних 
змагань 1917-1921 рр. Розпочинаючи з 50-х років, позитивне 
трактування його особи знову починає домінувати, причому навіть 
радянські історики (Р. Іванова) роблять свій внесок у цей процес 
(наголошуючи на важливості пропаганди ним соціалістичних ідей і на 
негативному ставленні М. Драгоманова до націоналізму)50. 
Переломним у ставленні до нього виявився 1991 р., коли в Києві 
відбулася гучна конференція на його честь, а в періодичних виданнях 
з‘явилася ціла злива публікацій про нього. Внаслідок цього трактування 
творчої спадщини М. Драгоманова набуло виключно позитивного 
забарвлення.  

Оскільки ідеї М. Драгоманова відмовляли в приналежності до 
українства шляхті й буржуазії, саме завдяки йому остаточно 
сформулювалася теза про „селянськість‖ української нації. Попри весь 
свій скептицизм стосовно культури, він все ж визнавав за нею вплив на 
політику.  

                                                 
1
 Інтернетвидання //www.revolution.allbest.ru/history/00002973_0 

2
 Драгоманов М. Вибране. –К.:Либідь,1991. 

3
 Костомаров М. Слов‘янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики й літературознавства.–

К.:Либідь,1994. 
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Михайло Драгоманов у своїй праці „Чудацькі думки про українську 
національну справу‖ переконує, що сама по собі думка про націю не 
може привести людство до свободи та правди для всіх. Необхідно 
шукати чогось іншого — загальнолюдського, що було б вище над усіма 
національностями та згармонізувало їхні відносини. Проте ця ідея 
„космополітизму і людства‖ зовсім не суперечить ідеї національності, а 
лише творить її вищий порядок. Подібний підхід сповідували і 
Б. Кістяківський, В. Вернадський, А.Кримський, висуваючи свої 
концепції організації української науки. З огляду на це має сенс 
процитувати лист Вернадського до Кримського на його 70-річчя: „Моя 
наукова робота для мене, а власне і для Вас, стоїть на першому 
місці, але культура українського народу рідною мовою, наукова його 
творчість і думка цією мовою в критичний момент історії нас 
об’єднала‖

1
.  

Особливе місце в ідеях український лібералів посідає питання 
моральності і співвідношення засобів боротьби та її мети. Зокрема, 
Драгоманов зробив значний внесок в популяризацію етичних засад 
політичної діяльності. Його знаменита фраза про те, що політика 
вимагає чистих рук, стала домінантою руху значної частини української 
інтелігенції.  

Політико-правова думка М. Драгоманова не однаково оцінюється 
різними представниками української політичної думки. Його доктрину 
різко засуджував Дмитро Донцов, один з ідеологів українського-
націоналізму. А проте соціалізм Драгоманова, його орієнтація на 
народні маси й співробітництво з прогресивними силами всіх націй 
були чи не єдино можливими орієнтирами в умовах невисокої культури 
населення та відсутності української політичної еліти. Це був 
закономірний етап у розвитку українського національного руху

2
.  

Плідна й багатогранна діяльність М. Драгоманова залишається 
взірцем служіння (в його ж таки розумінні) української нації. А сам він 
належить до грона тих, хто став сіллю землі української.  

Народ, що не шанує своїх великих людей, не варт звання 
освіченим народом. Драгоманов для нас є чимось більше, як 
заслуженим чоловіком. Ми в нім шануємо друга, вчителя, провідника. 
Голос його був для нас заохотою, осторогою, вказівкою, куди йти, 
голосом сумління, згадував І.Франко

3
. 
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ПРОЕКТ УКРАЇНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ  

МИКОЛИ МІХНОВСЬКОГО 
 

THE PROJECT OF UKRAINIAN CONSTITUTION BY  
MYKOLA MIHNOVS’KYI 

 
Автор досліджує проект української конституції видатного 

державного і політичного діяча початку ХХ століття Миколи 
Міхновського. На прикладі положень цієї конституції, автор пропонує 
врахувати історичний правовий досвід в сучаснй правотворчості. 

 
The author studies the project of the Ukrainian constitution by Mykola 

Mihnovs’kyi — the prominent state and political figure of the beginning of ХХ 
century. In terms of this constitution, the author suggests to take into 
account historical legal experience in the modern lawmaking. 

 
Впродовж останніх чотирьох років в середовищі вітчизняних 

політиків безперервно педалюється питання зміни діючої конституції від 
1996 року. Групи фахівців розробляють все нові й нові проекти 
конституцій, покликані врешті-решт збалансувати інтереси різних гілок 
влади. Однак навіть поверховий погляд на новітні конституційні проекти 
дозволяє стверджувати, що в них абсолютно відсутні покликання на 
українську конституційну традицію. Документи, які готуються в коридорах 
влади, це безликі ―універсальні‖ документи в яких не відчувається 
історичного духу та правової традиції країни для якої вони підготовані, 
такі юридичні формули можуть підійти для будь-якої держави 
екваторіальної Африки, але не для народу в якого існує тисячолітня 
правова культура. Якщо навіть не звертати увагу на традиції 
українського права епохи середньовіччя чи ранньомодерної доби, 
розробники нової конституції могли принаймні звернути увагу на 
українські конституційні проекти, які створювалися кращими 
представниками вітчизняної інтелігенції впродовж останніх 120-100 років. 
Звісно, можна заперечити, вказуючи на ―застарілість‖ і ―анахронізм‖ 
конституцій розроблюваних у позаминулому чи на початку минулого 
століття, але ж, не забуваймо, що ціла низка сучасних європейських і 
американських держав живе за дещо модернізованими конституціями 
прийнятими ще в ХІХ столітті. Намагання відкинути всі напрацювання 
попередників як ―історичний мотлох‖, спроби побудувати правову 
систему держави ―з чистого аркуша‖ обов‘язково завершаться фіаско, 
адже всі розвинуті нації якраз пишаються своєю традицією, а конституція 
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будь-якої держави це, не в останню чергу, сконцентроване відображення її 
правової традиції.  

З-поміж десятків конституційних проектів, які знала українська 
правова думка і які знехтувані сучасниками, особливо маловідомим 
залишається проект підготований для Української Народної Партії відомим 
правником-практиком, засновником модерного українського 
самостійництва Миколою Міхновським.  

У січні 1905 року в Російській імперії розпочалася перша революція, 
яка стала наслідком загальної кризи абсолютизму в Росії, економічної 
відсталості країни та програшу нею війни Японії. Восени цього ж року 
революція сягнула свого апогею. Загальнонаціональний страйк, який 
охопив гігантську державу Романових, і до якого приєдналися 
залізничники паралізував економіку країни. У жовтні 1905 р. імператор 
пішов на поступки оголосивши свій знаменитий маніфест від 17жовтня 
1905 р., який став тимчасовою ―малою конституцією‖ імперії. Однак, за 
місяць до того, як абсолютизм відступив, в Україні з‘являється свій 
конституційний проект. У вересні 1905 р. у Львові в Австро-Угорській 
імперії (тоді в Російській імперії україномовні видання ще були 
заборонені) стараннями харківського адвоката Миколи Івановича 
Міхновського, ідеолога й лідера Української Народної Партії (УНП) було 
опубліковано перший і останній номер часопису ―Самостійна Україна‖, 
який нелегально поширювався на Наддніпрянщині. На 12 сторінках 
журналу, поряд з іншими матеріалами, містився важливий документ 
названий ―Основний закон Самостійної України — спілки народу 
українського‖, який, за словами С.Шемета, на три чверті виписаний 
самим М.Міхновським

1
. Сучасні дослідник відзначають, що цей документ 

є надзвичайно важливим свідченням ―ідейної та політичної зрілості 
Міхновського як виразника національних і соціальних інтересів українського 
народу, а також характеризує його як фахівця-юриста високого рівня‖

2
.  

Конституційний проект М.Міхновського дає вичерпні відповіді на 
запитання про устрій майбутньої держави. Однак другим документом, який 
його доповнює є Програма УНП в якій Міхновський проаналізував ті 
моменти державно-правого устрою майбутньої незалежної України, що не 
увійшли до конституції. Тому ми проаналізуємо ці документи разом, 
оскільки вони були написані в одному проміжку часу, в одному стилі і 
позиції викладені в них є тотожними.  

Що відразу ж привертає до себе увагу в програмових документах 
цього періоду діяльності М. Міхновського, то це чіткість визначень та 
положень. На самому початку програми УНП міститься чітке визначення 
її соціальної орієнтації: „Українська Народна Партія єсть партія 

                                                 
1
 Шемет С. Микола Міхновський. (Посмертна згадка) // Хліборобська Україна: Кн.. V. — Мюнхен, 1925. — С. 
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2
 Ситнік В.П. Громадсько-політична діяльність М.Міхновського. — Дисертація на здобуття наукового ступеня 

канд. іст. наук. — К., 2005. — С. 99.   
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робітницької маси українського народу; єсть партія Українського міського 
і сільського пролетаріату. 

Усіх Українців, хто виробляє, продукує, хто живе з власної праці, 
усіх, кого визискують і кривдять: робітників фабрик і заводів, сільських і 
міських, робітників-ремісників, робітників транспорту і торгівлі, робітників 
інтелігентних фахів, хліборобів-наймитів і тих, хто робить на власнім 
ґрунті, але без наймової праці, — усіх їх має об‘єднати Українська 
Народна Партія для боротьби з пануючими, гноблячими і 
визискуючими‖

3
 [68, 1]. 

Як випливає із цього означення, партія повністю змінює власну 
суспільну орієнтацію. Причинами цього, були, безперечно, впливи 
революційних подій, що відбувалися в Росії у 1905 році.  

Соціальна диференціація суспільства не могла залишитися поза 
увагою молодих політиків із УНП. Всебічне захоплення тогочасним 
політично-активним середовищем, соціалістичними гаслами не оминуло 
і М. Міхновського. „Українська Народна Партія визнає соціалістичний 
ідеал як єдиний, котрий може остаточно задовольнити український та 
інші народи, знищити визиск, безправ‘я, знищить сучасний устрій, 
збудований на насиллі, примусі, нерівності і пануванні‖

4
. Крім 

визначення соціалістичної ідеології як ключової у власній діяльності, 
статут партії формулює і розуміння ідеалу цієї ідеології: „Цей ідеал 
такий: взагалі, знаряддя виробу — фабрики і заводи на землі, оселеній 
українським народом, мусять належати Українцям-робітникам, а земля 
(рілля) — Українцям-хліборобам‖

5
.Остання теза про суспільну власність 

на засоби виробництва дає підстави стверджувати, що УНП ставала на 
позиції повноцінної соціалістичної ідеології. 

Незважаючи на залучення Миколою Міхновським основоположних 
елементів соціалістичної ідеології, його політичний світогляд зберігав 
індивідуальні особливості. Він не втратив своєї самобутності, не 
загубився у потоці десятків соціалістичних партій, які поставали у всіх 
куточках Російської імперії. Запропонована ним концепція розвитку 
України не втратила яскраво вираженого національного відтінку, не 
повторила чужий шлях і змогла поєднати ідею національного 
визволення та соціального захисту українців.  

Партійна ідеологія Української Народної Партії, на той час, на 
нашу думку, найкраще втілювала поєднання національного і 
соціального. Але для того, щоб „забезпечити запровадження соціалізму 
по всьому світу‖ партія вважає за необхідне аби „ усі правдиві соціалісти 
мусять стати з усією енергією, боротись з найбільшим завзяттям проти 
найбільш давнього і найбільш болючого зла — проти національного 
панування по світу‖

6
. М. Міхновський переконаний, що саме національне 
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гноблення і є причиною соціальної нерівності, яка панує в світі: 
„Розв'язання національного питання дасть змогу розв‘язати соціальне 
питання, зробить можливим його розв'язання. 

Розв'язання національного питання єсть тим порогом, через який 
народи вступлять в чистий святий храм соціалістичного устрою, де не 
буде ані насилля, ані гніту, ані визиску, де буде вільна праця вільних 
людей‖

7
. 

Не розв‘язавши національного питання, соціалістичний рух, на 
думку теоретика, потрапить у пастку, коли демократичні сили, 
вихопивши владу у вищих класів, так само будуть визискувати із 
поневолених народів. Як показали наступні історичні події, 
застереження творця нової національно-соціалістичної теорії були 
досить слушними. 

Незважаючи на помітне зближення гасел УНП із більшістю 
загальноросійських організацій, М. Міхновський продовжував стояти на 
позиціях окремості українського революційного руху від всеросійського. 
Певним чином це питання зачіпалося ще у „Самостійній Україні‖, а у 
брошурі „Робітниче свято першого мая‖ даній проблемі було приділено 
значну увагу. Думки, започатковані в цій праці, були продовжені і в 
наступних партійних публікаціях та підсумовані все тією ж програмою.  

Для підтвердження позиції окремості українського руху лідер 
Української народної партії ретельно виклав низку аргументів.  

Посилаючись на світовий досвід, М. Міхновський стверджує про 
індивідуальність завдань та інтересів робітничих організацій різних 
націй. Їхня індивідуальність спричинена рядом чинників, зокрема: 
різницею в політичних та економічних обставинах життя. Тому в 
програмі чітко заявляється про необхідність заснування кожним народом 
власних робітничих організацій, незважаючи на спільність певних їхніх 
інтересів. Другим аргументом на користь національної ідентифікації 
робітничих організацій М. Міхновський висуває той факт, що національні 
почуття є сильнішими від класових і представники пануючих націй 
намагаються якнайбільше визискувати із поневолених народів, не 
зважаючи на класову солідарність. Як приклад, він наводить боротьбу, 
яка точилася між німецькими та чеськими робітниками: „...поки 
пануватимуть Німці над Чехами, доти поклик: „Пролетарії всіх країв 
єднайтесь!‖ викликатиме у робітників обох націй тільки скажений сміх‖

8
. 

Особливу увагу в програмі приділено актуальному питанню участі 
українців у загальноросійських організаціях. Подібні процеси М. 
Міхновський вважає вкрай шкідливими, бо, на його думку, через 
нерівноправність цих двох націй російський рух має інші політичні ідеали 
і не забезпечить вирішення усіх проблем українського робітника. „...ми 
ждемо собі щастя і ліпшої долі не від знесення самодержавства, а від 

                                                 
7
 Там само. — С. 2. 

8
 Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914. Львів, 1926. — С. 148. 



 168 

здобуття собі політичної свободи у своїй власній державі, — відзначає 
М. Міхновський. — Через те для нас буде найрозумніше залишити 
справу про самодержавство москалям, а самим пильнувати свого: 
державного визволення своєї нації‖

9
  

Та все ж, лідер УНП вважає, що по можливості необхідно 
користуватися здобутками всеросійських революційних організацій, але 
допустити будь-які жертви з боку українського руху для досягнення 
конституційних змін вважає вкрай шкідливою витратою національних 
сил‖

10
. 
Аргументація з цього питання надзвичайно широка і підводить 

читача до однієї думки: „...ніхто не прийде, аби захватити політичну 
вдасть на Україні, — віддати потім її до рук українського пролетаріату. 
Свідомий Українець-робітник знає, що визволення українського 
пролетаріату єсть справа самого українського пролетаріату і нікого 
більше‖

11
. 

Та незважаючи на таку категоричну позицію, М. Міхновський не 
відкидає можливості міжнародної співпраці революційних організацій. 
Для цього мають скластися підстави, які він визначив наступним чином: 
„Щодо соціалістичних партій пануючих націй москалів, німців — ми 
чинитимемо з ними разом, коли вони признають за свою нашу програму 
щодо націй зневолених і фактично підпиратимуть її в житті‖

12
. 

Таким чином, не зважаючи на визнання соціалістичних ідеалів та 
активне включення у боротьбу за їх втілення, хоч і декларативне, у 
партійній ідеології національна боротьба залишається на першому місці. 

Декларація переходу М. Міхновського та його прихильників на 
соціалістичні позиції викликала досить неоднозначні оцінки цього вчинку 
як його сучасниками, так і дослідниками його діяльності. Тому саме 
соціалістичні орієнтири партії викликають значну зацікавленість.  

Українська Народна Партія у власній програмі виставила досить 
широкі соціалістичні вимоги.  

Прихильники повної політичної незалежності України вбачали 
необхідним якнайширше захистити інтереси широких верств населення, 
перш за все поліпшивши умови праці. Для цього вони висловили перед 
роботодавцями низку обов‘язкових вимог: встановлення 8-годинного 
робочого дня, обмеження у використанні праці жінок та підлітків на 
шкідливих виробництвах та у нічний час. Не залишилися поза увагою і 
вимоги поліпшення умов праці та соціального забезпечення робітників: 
встановлення чітко визначених вихідних днів щотижня та в дні великих 
релігійних свят, обов‘язкова оплачувана відпустка для народження 
дитини та догляду за нею, утримання за рахунок власника виробництва 
лікарень для працівників, „дитячих притулків‖ для догляду за дітьми 
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робітників, встановлення чітко визначеної мінімальної заробітної плати, 
утримання та лікування робітників, які отримали каліцтво на 
виробництві

12
. 

Разом із гострими проблемами робітництва програма Української 
народної партії піднімає проблеми й українського селянства. Їм 
присвячено три розділи: „Аграрна програма‖, „Націоналізація землі‖, 
„Організація українських робітників і хліборобів‖. 

Розглядаючи проблеми аграріїв, М. Міхновський не забуває і про 
головну мету, обрану партією — самостійність України. Тому при 
розгляді усіх наболілих питань агарного сектору червоною ниткою 
проходить думка про те, що головною їх причиною є панування чужинців 
над українцями. Щоб довести свою тезу, автор використовує вже 
знайомі прийоми. Як приклад, наводиться порівняння життя селянських 
спільнот поневолених та вільних націй із неодмінним висновком, що 
вільні народи здатні забезпечити собі набагато кращі умови.  

Наголосивши на проблемах українського селянина, М. Міхновський 
висуває низку вимог, які Українська народна партія береться 
добиватись. Як і „пролетарські‖, ці вимоги досить широкі і охоплюють 
спектр найважливіших земельних питань: 

„1. Усіх сільських робітників-рільників наділити землею. 
2. Хліборобам-власникам, що не можуть прожити із своїх 

земельних ґрунтів, дорізати землі з земельного фонду. 
3. Фонд земельний складають на Україні землі казенні, удільні, 

монастирські, поміщицькі. 
Цей земельний фонд колись належав українському народу на 

правах власності, його силою одібрано. Натурально, під час 
всеукраїнської революції уся ця земля буде конфіскована і повернена 
без відшкодування її давнім правним власникам‖

13
. 

Досягти цих завдань партія планувала із здобуттям незалежності 
українських земель. Але, розуміючи, що ця перспектива не близька, 
програма ставить завдання для подолання нагальних проблем негайно: 
відстоювати прийняття законів, які сприяли б переходу землі у селянські 
руки; встановлення чітких критеріїв орендної плати за землю; 
запровадження земельного законодавства, яке б вирішувало майнові 
питання між сторонами на принципах рівності та запровадження 
аграрного суду

14
. 

Ключовою проблемою в піднятих питаннях є право власності на 
землю. Питання, яке є конститутивним у соціалістичній ідеології, як і 
питання власності на засоби виробництва. Проголосивши себе 
соціалістичною партійною організацією, УНП просто не могла залишити 
дане питання не визначеним. Тому в партійній програмі йому 
відводиться окремий розділ, висновок якого можна передати наступним 
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реченням: „Націоналізація землі на Україні для запровадження 
соціалістичного строю і соціалістичного оброблення землі — це наш 
ідеал і наше конечне завдання, бо тільки єдине таким шляхом назавше 
розв‘яжеться аграрне питання на Україні‖

15
. Іншими словами, партія 

прагне націоналізації землі. Дана теза повністю відкидає питання про 
ступінь соціалізму у переконаннях М. Міхновського. Положення про 
ліквідацію приватної власності на землю вказує на послідовність 
соціалістичних прагнень УНП та її лідера.  

Програма Української Народної Партії досить об‘ємна та змістовна, 
вона зачіпає різні сторони суспільного життя. Автор намагається не 
просто висвітлити власні погляди щодо облаштування суспільного 
життя, а й докладно обґрунтовує причини, через які партія займає ту чи 
іншу позицію. Аналізуючи різні проблеми суспільного життя, М. 
Міхновський намагається переконати читачів у необхідності їхнього 
розв‘язання саме у запропонованому ключі. Таким чином, програма є не 
просто інформаційним виданням, а виступає і в якості 
пропагандистського матеріалу.  

Практично всі видання УНП цього періоду зачіпають проблеми 
основних напрямів суспільного життя. Значна увага в програмі приділена 
й проблемам освіти. Не безпідставно вважаючи, що освіта є „тим 
світлом, що розжене густу темряву‖, автор визначає низку партійних 
вимог в питанні освіти

16
. Виступаючи за повну реструктуризацію системи 

освіти, Українська народна партія пропонує наступну схему: школа 
відокремлюється від держави і переходить у власність громад. Для 
повноцінного державного функціонування системи освіти пропонувалося 
заснувати виборні органи — „Шкільні Ради‖ (всеукраїнську та місцеві), — 
які мали б формуватися шляхом прямих виборів. Педагогічний персонал 
нижчих та середніх навчальних закладів мала затверджувати виключно 
громада, якій вони належать.  

Вищі навчальні заклади повинні мати автономію і ніяким чином не 
залежати від уряду. Проголошувалося рівне право на отримання освіти, 
незалежно від статку особи. Зважаючи на останнє, освіта мала стати 
безкоштовною, фінансуватися ж мала українським парламентом. 

Окремо у документі наголошувалося: „Кожна нація, незалежно од 
числа її членів, має цілком незалежні школи і просвітні інституції‖

17
.  

Важко визначити чи принципи реформування освіти віднесені 
партією на період побудови Української держави, чи до нього члени УНП 
беруться негайно. Якщо відразу, то не зрозуміло якими засобами партія 
намагатиметься впливати на державні системи Російської та 
Австрійської імперій. Зважаючи, що в освітньому питанні автор 
посилається на „Український парламент‖, то ці реформи скоріше 
віднесено на час побудови нової держави. Але в той же час 
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незрозумілою є позиція автора відносно запобігання можливому 
перетворенню урядом школи у „слухняне орудіє своїх інтересів‖. 
Швидше за все, саме це питання вказує на розуміння членами УНП 
поступового переходу від однієї державної форми до іншої. 

У теоретичній спадщині Миколи Міхновського значну увагу 
приділено питанню державного устрою, зокрема йому присвячена 
остання частина програми УНП. Тож, спираючись на неї та на 
конституційний проект УНП, спробуємо конкретизувати якою ж бачив 
Микола Міхновський нову державу.  

Проект конституції М.Міхновського базується на двох основних 
засадах — суверенітет нації та суверенітет особи. Національне 
звільнення для Міхновського не є самоціллю. Самостійна Україна 
необхідна для створення умов індивідуального розвитку та повної 
самореалізації кожного її громадянина. Міхновський не лише 
націоналіст, але й, повною мірою, демократ-гуманіст. Його ідеал 
суспільного розвитку витриманий у найкращих традиціях буржуазного 
права і поваги до загальнолюдських цінностей.  

Аналіз змісту конституційного проекту показує, що М.Міхновський і 
його колеги бачили Україну аграрною державою, але із широкими 
правами регіонів (земель) і місцевих громад. На переконання М. 
Міхновського, найліпшою формою держави є „спілка‖, яка має об‘єднати 
дев‘ять українських земель. Їх чітко визначає конституція, це — 
„Чорноморська Україна, Слобідська Україна, Степова Україна, 
Лівобережна Україна або Гетьманщина, Північна Україна, Полісся або 
Гайова Україна, Підгірська Україна, Горова Україна і Понадморська 
Україну‖. Кожна із перерахованих земель є спілкою „вільних і 
самоправних громад‖. Але запропонована форма держави не є 
федерацією, оскільки в документах зазначено: „Територія України 
належить ся на праві власности всьому народові українському, себто 
Всеукраїнській Спілці, а не тій або іншій громаді чи землі‖

18
. Дане 

твердження чітко вказує на унітарну форму державного устрою. За 
конституційним проектом УНП держава — ―priors‖, а локальні органи 
самоуправління — ―postpriors‖, тобто спочатку мала бути створена 
потужна життєздатна унітарна держава із самостійною центральною 
владою, а ―як вислід із того самоуправство земель і громад‖

19
. 

Таким чином, на нашу думку, твердження про бачення Миколою 
Міхновським майбутнього України як федеративної держави, про що 
стверджують деякі дослідники, є помилковим

20
. 

М.Міхновський і його соратники прекрасно розуміли, що вагомі 
перетворення в суспільному житті не можливі без високоефективної 
політичної влади, цього основного існтрументу держави. Через це розді 
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―Влада‖ у проекті Конституції виписаний ндзвичайно ретельно. Йому 
присвячено 65 статей зі 118. Держава мала будуватися на 
демократичних принципах, головним принципом побудови і 
функціонування політичної системи оголошувалося народовладдя: „Уся 
власть належить народові українському‖

21
. За формою правління це 

мала бути президентсько-парламентська республіка. Для уникнення 
можливості узурпації влади та забезпечення демократичного устрою 
майбутньої держави передбачався поділ влади на три незалежні гілки.  

Так, законодавча гілка влади була представлена двопалатним 
парламентом, який складався б із палати („хати‖) представників та 
палати сенаторів. Виконавчу гілку влади мав очолювати президент: 
„Презідентові Всеукраїнської Спілки належить ся власть виконавча, як 
се основним законом є установлено‖

22
. Що стосується судової гілки 

влади, то наголошувалося, що вона мала бути цілком незалежною від 
виконавчої та законодавчої влади. 

Також у конституційному проекті чітко прописані і основні 
положення, що регламентують роботу гілок влади. 

Як випливає із видань УНП, держава, за їх задумом, мала б стати 
одним із взірців демократичного суспільства. 

Членів парламенту передбачалося обирати шляхом прямих 
загальних демократичних таємних виборів. Право голосу мав кожен 
громадянин, який на час виборів досяг 25-річного віку. Обрані 
представники мали б представляти весь український народ, а не 
конкретну громаду чи землю від якої були обрані. На період роботи в 
парламенті вони оголошувалися недоторканими особами. Стаття 49 
конституційного проекту визначає: „Ніхто з членів хат не може бути ані 
затриманий, ані переслідуваний за злочин інакше, як за згодою і 
дозволом тієї хати...‖

23
. Народним обранцям заборонялося суміщати 

представницькі функції із державною службою чи представництвом у 
іншій палаті. Строк повноважень члена „ради представників‖ складав 
три роки, а повноваження сенаторів — п‘ять років. Право стати 
народним обранцем „належить ся кожному українцеві, що вміє говорити, 
читати й писати по українськи, має 25 років і ще не дійшов 70 років‖

24
. 

Досить широкі повноваження, за задумом авторів конституційного 
проекту, мав президент. Президент також обирався шляхом прямих 
таємних виборів строком на шість років. Ним міг бути обраний 
громадянин віком не молодше 35 років. У пунктах 65 — 68 проекту 
конституції були визначені основні його функції: „Міністрів призначає й 
усуває презідент. Презідент є головний вождь війська й фльоти, а також 
виконавчих органів. Він призначає відповідних урядників і достойників. 
Презідент пильнує, щоб закони були виконані, але він не може ані 
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усувати законів, ані увільняти від їх виконання. Презідент оголошує 
закони‖

25
. 

Президент міг бути відкликаний зі свого посту у випадку 
нехтування ним конституції. Здійснити це міг лише парламент разом із 
вищим касаційним судом, які разом утворювали „народний суд‖, що і мав 
право припинення повноважень президента та оголошення нових 
виборів. 

Як фаховий юрист М. Міхновський розумів настільки велика вага 
судових органів у демократичному суспільстві. „Аби зробити з суду суд 
справедливий, треба знищити бюрократичне централізовану організацію 
суду в руках уряду‖, — писав М. Міхновський у програмі Української 
народної партії, — „... судді незалежні і незміняємі, коли це забезпечить і 
нижчі класи і національну меншість від кривди‖

26
. 

Суд мав постати на підставі спеціального законодавства. 
Вирізняється думка про неможливість діяльності ніяких спеціальних 
судових інституцій. Судові засідання проголошувалися відкритими. 
Створюється суд присяжних. Мирові та колегіальні судді обиралися 
місцевими радами строком на три роки. Судді другої інстанції, 
касаційного суду (касаційний суд — назва верховного суду, який мав 
спеціальні повноваження для розгляду справ вищих державних 
чиновників) призначалися президентом із запропонованих кандидатур 
земськими радами пожиттєво.  

Для територій, де компактно проживають національні меншини, 
щоб не допустити ущемлення жодних національних прав, повинні були 
запроваджуватися третейські суди

27
. 

Значна увага у проекті Основного закону приділяється місцевому 
самоврядуванню. Широке місцеве самоврядування мало стати, за 
задумом М. Міхновського, основою демократизму майбутньої держави.  

Найбільшим територіальним утворенням за Конституцією мали 
бути „землі‖. Керувати землею повинні були земські ради, що 
формувалися шляхом прямих загальних виборів, а ті, в свою чергу, 
обирали земські управи, які мали стати виконавчою владою на місцях. 
Землі, в свою чергу, поділялися на громади, які мали таку ж систему 
управління. Земські та судові ради були підзвітними парламентові та 
президентові. Саме така підзвітність та постійний наголос на єдності 
українських земель, дає нам підстави вважати, що за формою 
державного устрою самостійна Українська держава, у баченні М. 
Міхновського, мала бути унітарною державою в якій „землі‖ є 
територіально-адміністративними одиницями, на зразок сучасних 
областей, але із набагато більшими самоврядними функціями, 
крупнішою площею і меншим бюрократичним апаратом. 
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Особливе місце у політичній спадщині Миколи Міхновського 
займає визначення прав людини та громадянина, яких, внаслідок 
визвольної революції, мають набути українці. Щоб забезпечити 
функціонування громадянського суспільства, політик виділяв наступні 
цілі: відміна станового поділу, „знесення класів (сословій) і класових 
привілеїв як перший ступінь до повної економічної і політичної 
рівності‖

28
. Проголошувалася рівноправність жінок та чоловіків: „Всі 

українці, як чоловіцтво, так і жіноцтво, рівноправні і тільки вони можуть 
бути допущені до виконування офіцияльних обов‘язків на Вкраїні‖

29
. 

Проголошувалися і особисті свободи: недоторканість особи та її 
помешкання, свобода слова, друку, віросповідання, рівність усіх 
громадян перед законом. Підкреслювалося, що ці права непорушні ні в 
якому разі, окрім рішення суду. 

Саме широкі громадянські права та соціальна справедливість 
мали, за задумом М. Міхновського, стати основою нової незалежної 
держави. Досягнення цих загальнолюдських прав, разом із 
забезпеченням національних прав українців, і було головною причиною, 
через яку, на думку автора, і повинна постати „спілка народу 
українського‖. На переконання М.Міхновського, будувати самостійну 
державу здатні тільки вільні громадяни, наділені максимальною 
повнотою прав і свобод. Ці останні вивільняли їхню творчу ініціативу, 
конструктивну енергію, конче необхідну для радикального оновлення 
суспільного життя, вирішення доленосних проблем громади. Тому 
цілком логічно, що після розгляду загальних засад національно-
державного будівництва у проекті Конституції Міхновський вміщає розділ 
присвячений громадянській свободі українців, кодексуванню їхніх прав і 
свобод. Демократія тут — максимально широка і повна. У окремих 
питаннях — аж надто широка, як, наприклад, неможливість арешту у 
своєму помешканні з 8-ї год. вечора до 8-ї год. ранку, або цілковита 
приватність шлюбу із забороною церкві і державі втручатися у сімейні 
стосунки.  

Необхідно у національно-соціалістичному періоді творчості 
М. Міхновського відзначити і його погляд на військове питання. У 
конституційному проекті 1905 року зустрічаємо твердження про те, що 
майбутня держава не буде мати постійного війська. Його мала замінити 
міліція

30
. Через рік у програмі УНП вже містилося пояснення такої 

позиції. Вважаючи, що військо є головною силою, на яку спираються 
панівні класи, автор стверджує: „Як тільки стале військо буде скасовано, 
і заведена замість його народна міліція — цей день буде останнім днем 
панування вищих класів, бо їм нічого не вдіяти проти озброєної 
демократії‖

31
. Тобто, скасуванням постійного війська М. Міхновський, 
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скоріш за все, намагався забезпечити у суспільстві таку політичну 
атмосферу, при якій жодна група, яка опинилася при владі, не могла б її 
узурпувати. Дане положення, на нашу думку, черговий раз підкреслює 
наскільки великим було захоплення Миколи Міхновського та його 
прихильників соціалістичними ідеями. 

Поруч із викладеними положеннями, важливе місце в програмових 
документах УНП займають питання міжнаціональних відносин. 
Аналізуючи націоналістично спрямовану ідеологію, завжди постає 
питання її ставлення до інших національностей. Зважаючи на 
десятиліття таврування націоналізму як ідеології, що пропагує вороже 
ставлення до представників інших національностей, є цілком доцільним 
розглянути ставлення партії до цього складного питання. Подібний 
аналіз дозволить зрозуміти позицію М. Міхновського як лідера та 
основоположника українського націоналізму.  

Потрібно відразу ж зазначити, що сам М. Міхновський 
неодноразово звинувачувався, як сучасниками, так і в наступні часи, у 
розпалювані національної ворожнечі

32
. І лише ретельний аналіз його 

політичних позицій дозволить підтвердити чи спростувати ці 
твердження. 

Стаючи на захист національних прав українців, Микола 
Міхновський намагався забезпечити їх, не порушуючи прав інших 
народів. Вже визначаючи саме поняття „націоналізм‖, він чітко вказує на 
різне його трактування суспільством: „Треба відрізняти націоналізм, як 
систему винародовлення, здебільшого національного, від націоналізму, 
як права боротись за своє людське „я‖‖

33
. М. Міхновський протиставляє 

свою теорію ідеям панування над іншими народами: „Отже, уникаючи 
національного шовінізму пануючих націй, треба плекати здоровий 
націоналізм поневолених народів, бо він є джерелом творчості і тільки в 
тому заховуються зародки народної свободи і ясної будочности‖

34
.  

Звісно, стверджувати, що теорії М. Міхновського були позбавлені 
елементів національного протистояння було б безглуздо. Та заклики до 
боротьби проти пануючих націй, що так часто лунають на сторінках його 
праць, особливо ранніх, потрібно розглядати у контексті тої чи іншої 
думки. Усі без винятку заклики до національного протистояння були 
спрямовані проти пануючих націй і виключно із метою оборони власних 
національних, культурних, соціальних та інших прав. У політичній 
спадщині Миколи Міхновського не зустрічається жодного заклику до 
пригнічення задля власної користі інших народів. Не знайшлося в 
ідеології М. Міхновського і місця для закликів до загарбання чужих 
земель, пригноблення чи приниження прав інших націй. 

                                                 
32

 Грушевський М. Спомини. // Київ. 1989. — № 9. — С. 108 — 146. Грушевський М. Спомини. // Київ. 1989. — 

№ 9. — С. 110. 
33

 Слобожанщина. (Харків) — 25 брезня — 1906. — С. 2.  
34
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Конституційний проект Міхновського і його колег з УНП перебачав 
надзвичайно цивілізований план інтеграції представників національних 
меншин в українське суспільство. Цей план нагадував діючі сьогодні в 
багатьох європейських державах закони про набуття громадянства і про 
міграцію. Зокрема, у статтях 10, 11, 117 конституційного проекту був 
закладений механізм набуття і втрати українського громадянства. 
Передбачалося, зокрема, запровадити ценз осілості. Усі чужинці, які 
волею долі опинилися в Україні 10 і більше років тому, урівнювалися в 
правах з ―природніми українцями‖. Тільки після повної ―натуралізації‖ 
чужинці мали отримати рівноправність з українцями. Подібна система 
набуття громадянства сьогодні блискуче зарекомендувала себе в 
державах Балтії, які систематично здійснюють натуралізаціє некорінного 
населення своїх країн.  

Поряд із безперечними прогресивним сторонами конституційний 
проект Міхновського мав цілу низку недоліків. Зокрема, в ньому 
помічається прагнення надмірно детально регламентувати окремі 
соціальні аспекти життя країни, як, наприклад, оплата праці. В той же 
час у документі слабо виписані традиційні для сучасних конституцій 
розділи: адміністративний устрій, державні символи тощо. 

Однак, попри вказані недоліки, конституційний проект 
Міхновського, незаслужено забутий сучасними правниками, міг би бути 
надзвичайно корисним при формування нових конституційних засад 
існування української держави. 
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ТЕОРІЯ ЗАКОННОСТІ УПРАВЛІННЯ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ  

НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
 

THEORY OF MANAGEMENT LEGALITY IN JURISPRUDENCE  
AT THE BORDER OF XIX AND XX CENTURIES 

 
У статті проаналізовано підходи вчених юристів щодо розробки 

теорії законності управління в адміністративному праві в 
дореволюційній Росії. 

 
Legal scientific concepts concerning theory of management legality in 

administrative law of Russian Empire are analysed in the article    
 
Теорія законності управління на усіх етапах розвитку науки 

адміністративного права привертала до себе увагу вчених-правознавців. 
І це, власне кажучи, не дивно, оскільки вона виступала своєрідним 
базисом, на ґрунті якого тільки і могло «прорости» адміністративне 
право.  

Сьогодні існує величезний масив юридичної літератури, 
присвяченої дослідженню питань законності державного управління, 
проте, недивлячись на це, теорію законності не можна вважати 
вивченою до кінця. Справа в тому, що більшість з наукових доробок, 
присвячених зазначеній проблематиці, була видана за часів існування 
СРСР, тобто часів, коли юридична наука працювала не для пізнання 
правової дійсності, а для задоволення потреб тодішньої влади. Подібний 
нахил у юриспруденції призвів до того, що вченими був напрацьований 
значний обсяг наукового матеріалу, який, насправді, не відображав і не 
пояснював реалій суспільного життя. Викладене має пряме відношення і 
до пізнання теорії законності державного управління, у вивченні якої 
залишилося чимало прогалин. Одним з таких малодосліджених питань є 
питання становлення теорії законності у дореволюційній науці 
адміністративного права, якому і присвячено дану статтю. 

Аналіз дореволюційної літератури з адміністративного права 
свідчить, що вчені-адміністративісти, які працювали в ті часи, приділяли 
велику увагу побудові концепції правового забезпечення державного 
управління. Законність державного управління була для них метою, 
досягнення якої визнавалось одним з головних завдань 
адміністративного права. І саме це кардинально відрізняло 
адміністративне право від права поліцейського, у межах якого питання 
законності поліцейської (управлінської) діяльності взагалі не 
розглядалися. Отже, інакше кажучи, адміністративне право не могло 
виникнути раніше, ніж виникла і була обґрунтована теорія законності 
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державного управління. А це, до речі, з огляду на чинне у Російській 
імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ століття законодавство, було зробити 
надзвичайно складно. Однак, незважаючи на усі об‘єктивні труднощі, 
науковці крок за кроком прямували у напрямку розробки вихідних 
положень закономірності державного управління та способів її 
забезпечення і гарантування.  

Зазначена робота, як свідчить аналіз наукових праць, була 
розпочата з виявлення і аналізу тих фактів, причин та умов, які 
перешкоджали запровадженню принципу законності у сферу державного 
управління. І це, на нашу думку, було більш вірно порівняно з тим, коли 
науковці починали вести мову про способи гарантування законності, 
елементів якої ще навіть не існувало в Росії. Показовою у цьому плані є 
праця І.Т. Тарасова, який у 1887 році досить повно перелічив і детально 
зупинився на одному з названих ним способів забезпечення законності 
діяльності адміністрації – адміністративній юстиції

1
, не сказавши при 

цьому чітко про те, чи можна було взагалі за тих державно-політичних 
умов добитися того, щоб діяльність адміністрації була закономірною. На 
дане запитання досить повно відповіли О. Горбунов та М. Лазаревський, 
які стверджували, що в Російській імперії, принаймні до 1905 року, 
розмови про законність державного управління, навіть недивлячись на 
те, що вона неодноразово з висоти Російського престолу визнавалася як 
головна засада громадського та політичного життя, не мали під собою 
ніякого підґрунтя

2
.  

Отже, інакше кажучи, в Російській імперії існувала значна кількість 
перешкод, які заважали не тільки затвердженню, але й виникненню 
концепції законного державного управління. Подібну ситуацію не можна 
було змінити лише обґрунтуванням тих чи інших ідей або 
конструюванням певних способів забезпечення законності. Потрібні були 
суттєві зміни, які б мали комплексний характер і які б дозволили змінити 
не тільки організацію державного та громадського життя в країні, не 
тільки чинне законодавство, але і самосвідомість громадян. Однак, таких 
змін, які характеризувалися б комплексним характером, піддані 
Російської імперії не дочекалися. Єдине, що зазнало змін, але, на жаль, 
не досить серйозних, було законодавство. У даному випадку мова йде 
про видання 23 квітня 1906 року Основних Законів Російської імперії, 
значення яких як для науки, так і для практики державного управління, 
на нашу думку, було досить неоднозначним. Справа в тому, що, з одного 
боку, Основні Закони 1906 року містили певні перспективні положення, 
які цілком відповідали духу тих конституційних перетворень, які були 
розпочаті в Росії після подій 1905 року, ставши тим самим предметом 
палких дискусій вчених-правників. З іншого боку, ці зміни (детальніше 

                                                 
1
  Тарасов И. Организация административной юстиции // Юридический вестник. – 1887. – Т. ХХVI. – Кн. 1. – С. 

32-67. 
2
 Див.: Горбунов А. Законность управления и ее необходимые условия // Право. – 1905. – № 1. – С. 9-26; 

Лазаревский Н. Законность и пределы ее осуществления // Право. – 1905. – № 2. – С. 70-80. 



 179 

про них нижче) насправді суттєво нічого не змінили. Як практика, так і 
нормативне забезпечення державного управління залишалися 
безнадійно застарілими, наскрізь проникнутими ідеями поліцейської 
держави.    

Однак, незважаючи на це, вчені-адміністративісти та їх прогресивні 
колеги з числа поліцеїстів, як було зазначено, сприйняли Основні Закони 
1906 року як основу для розробки теорії законності державного 
управління, для чого вони, справді, мали певні підстави. Це було 
пов‘язано з тим, що Основні Закони, по-перше, провели організаційне 
відособлення законодавчих та адміністративних установ, встановивши у 
ст.7, що Імператор здійснює законодавчу владу разом з Державною 
Радою і Державною Думою. Поряд з цим визначалося також і те, що 
жоден закон не може бути виданий без схвалення Державною Радою та 
Державною Думою і без затвердження Імператора

1
. Подібні кроки, на 

думку А.І. Єлістратова
2
, призвели до того, що поняття „закон‖ отримало в 

Росії певні формальні ознаки. Відтепер під законом розуміли акт, який 
видавався у встановленому порядку особливими установами – 
Державною Думою і Державною Радою разом з Імператором; по-друге, 
визначили ієрархію правових актів, виданих законодавчими та 
адміністративними установами або, інакше кажучи, засади підзаконності 
актів управління. Крім цього, Основні Закони майже повністю позбавили 
монарха також і права диспенсації, тобто повноваження дозволяти за 
власним розсудом певним особам відступати від вимог закону.  

Однак, зазначені зміни, що відбулися на законодавчому рівні, не 
вирішили усіх проблем, які перешкоджали впровадженню законності у 
сферу державного управління. Воно, як і раніше, у своїй переважній 
більшості, продовжувало базуватися не на нормах закону, а на вільному 
розсуді адміністрації, ставилося до підданих як до безправних об‘єктів 
свого керуючого впливу, було виведено у багатьох випадках з під 
контролю першого департаменту Сенату, у якому, як відомо, бачили 
прообраз майбутнього органу адміністративної юстиції.  

Отже, виходячи з цього, можна знову-таки стверджувати, що в Росії 
і після проведених у 1905-1906 рр. реформ державне управління 
продовжувало бути скоріше беззаконним, ніж законним. Розуміли це, 
напевно, і вчені, які у своїх працях з адміністративного права, що 
побачили світ на початку ХХ століття, майже не зупинялися на 
дослідженні теорії законності державного управління. В кращому випадку 
вони приділяли увагу лише аналізу існуючих способів її забезпечення, 
забуваючи, мабуть, про те, що забезпечити або гарантувати що-небудь 
можна лише після того, як це що-небудь має хоча б натяки на своє 
існування. Так, дослідженню способів, а точніше способу забезпечення 
законності державного управління приділяв увагу В.В. Івановський. 

                                                 
1
 Свод основных государственных законов //  Свод законов Российской империи. Т.1. Ч. 1. СПб. 1906. 

2
 Елистратов А.И. Основные начала административного права. М., 1914. – с. 164-165.  
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Аналіз його праць свідчить, що для нього пріоритетне місце в цьому 
питанні мали адміністративні суди, завдання яких, на його думку, 
полягало у відновленні і захисті порушених ненавмисними діями 
адміністрації прав громадян

1
.  

Проте, не всі вчені-адміністративісти, творча діяльність яких 
проходила на початку ХХ століття, у своїх розмовах про забезпечення 
законності державного управління зупинялися лише на інституті 
адміністративної юстиції. Були й такі, хто цікавився також і іншими 
способами, встановленими законодавством для підтримання 
правомірності управлінської діяльності. Мова йде насамперед про І.Т. 
Тарасова та А.І. Єлістратова.  

Так, аналіз праць І.Т. Тарасова свідчить, що вчений до способів 
забезпечення, як він сам писав, правильності та закономірності в 
діяльності адміністрації відносив: увіщання, погрози, заохочення, 
регламентацію, звітність, ревізію, контроль, адміністративну юстицію, 
дисциплінарну та судову відповідальність. При цьому І.Т. Тарасов не 
просто перераховував зазначені способи забезпечення законності, але й 
проводив їх групування, поділяючи останні на превентивні та репресивні. 
Так, до групи репресивних він відносив ті з них, які були пов‘язані з 
відповідальністю винної особи, усі ж інші характеризувалися ним як 
превентивні

2
.  

Наступну групу способів забезпечення законності управлінської 
діяльності, які розглядалися І.Т. Тарасовом у їх тісній єдності, складали 
звітність, ревізія і контроль. „Звітність, ревізія і контроль, – писав вчений, 
– разом з відповідальністю мають значення умов, які забезпечують 
правильність і закономірність у сфері діяльності адміністрації та поліції. 
Адміністрація, особливо централізовано-бюрократична, завжди виявляє 
схильність до самовладдя, вона намагається звільнитися від кайданів, 
які накладаються на неї законом, а тому є безумовно необхідним, у 
інтересах закономірності, зобов‘язати її звітністю, піддавати її раптовим 
та періодичним ревізіям і мати над нею постійний контроль, незалежно 
від притягнення її органів до судової відповідальності за вчинення 
протизаконних дій‖

3
. Говорячи більш докладно про організацію 

зазначених способів забезпечення законності, зокрема, звітність, І.Т. 
Тарасов, як і його колега А.І. Єлістратов

4
, наголошував на тому факті, що 

остання функціонує в Росії неналежно, не виконуючи у зв‘язку з цим 
покладених на неї завдань. Головні проблеми, на його думку, полягали у 
тому, що: законодавство не встановлювало ні загальної форми звітності, 
ні загальних правил для складання звітів; оприлюднення звітів не було 
загальним обов‘язком, а в деяких випадках взагалі заборонялося; не 
                                                 
1
 Див.: Ивановский В.В. Учебник административного права (Полицейское право. Право внутреннего 

управления). Казань. 1907 - с.170-173; Ивановский В.В. Учебник административного права (Полицейское право. 

Право внутреннего управления). Казань, 1911 – с. 149-151. 
2
 Тарасов И.Т. Учебник науки полицейского права. Выпуск 1. М.,1891 - с.105-108. 

3
 Тарасов И.Т. Лекции по полицейскому (административному) праву. Т.2. М., 1908 - с.182. 

4
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були запроваджені загальні правила розгляду, перевірки та 
затвердження звітів тощо

1
.  

Не зовсім досконалим, на думку І.Т. Тарасова, виглядав також і 
порядок проведення ревізій. Мається на увазі те, що чинне на той час 
законодавство взагалі нічного не говорило про можливість здійснення 
зовнішніх ревізій (існувала тільки одна зовнішня спеціальна ревізія, що 
стосувалася фінансового управління і яка проводилася з приводу 
надмірного накопичення недоїмок), регламентуючи лише порядок 
внутрішнього ревізування. Такий стан справ призводив до того, що 
органи управління фактично виводилися з під контролю органів 
законодавчої влади, а також громадських організацій і окремих 
громадян

2
. Інакше кажучи, перевіряти адміністрацію могла лише сама 

адміністрація.  
Викладене однаково стосувалося і організації контролю за сферою 

управління, під яким І.Т. Тарасов, до речі, розумів постійне 
спостереження за органами управління у всіх сферах їх службової 
діяльності

3
. Аналізуючи стан справ щодо порядку здійснення контролю, 

який міг існувати у формі перевірок, інспектування, нагляду тощо, вчений 
констатував, що в Російській імперії у цьому питанні були значні 
проблеми, пов‘язані: 1) з відсутністю чітко закріплених форм контролю, 
процедур та юридичних наслідків його реалізації; 2) з відсутністю 
розмежування зовнішнього та внутрішнього контролю. При цьому, на 
думку науковця, саме зовнішній контроль був найбільш дієвим способом 
забезпечення законності у державному управлінні, а про нього російське 
законодавство як раз майже нічого і не говорило (зовнішній контроль 
здійснювався лише за сферою фінансів та за органами місцевого 
самоврядування

4
); 3) з тим, що деякі органи управління стояли не тільки 

поза зовнішнім, але і поза внутрішнім контролем. У зв‘язку з цим І.Т. 
Тарасов пропонував внести зміни в порядок організації та проведення 
контролю, які, на його думку, мали полягати у тому, щоб: по-перше, 
контрольні органи були незалежними від тих органів, діяльність яких 
вони перевіряли; по-друге, результати контролю були пов‘язані з 
певними юридичними наслідками; по-третє, контролюючі органи через 
свої розпорядження та приписи не брали участь у здійсненні 
управлінської діяльності

5
. 

Наступним способом забезпечення правомірності та законності в 
управлінській діяльності, на думку І.Т. Тарасова, було право вищих 
адміністративних органів накладати на підпорядкованих їм осіб за 
упущення по службі дисциплінарні стягнення. Особливість 
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дисциплінарних стягнень, як зазначалося в літературі
1
, крім того, що 

вони накладалися у адміністративному порядку, полягала ще і в тому, 
що останні могли бути призначені лише за вчинення дій незлочинного 
характеру, тобто тих, за вчинення яких виключалася можливість 
застосування кримінального або виправного покарання.  

До способів забезпечення законності державного управління І.Т. 
Тарасов відносин також і судову відповідальність адміністрації. Російське 
дореволюційне законодавство дотримувалося так званої «скаржної» 
системи судової відповідальності посадових осіб за злочини, пов‘язані із 
проходженням ними державної служби. Зміст зазначеної системи 
полягав у тому, що кримінальне переслідування чиновника могло бути 
розпочато: 1) за скаргами або заявами приватних осіб; 2) за 
повідомленнями посадових осіб; 3) безпосередньо начальством. При 
цьому необхідно наголосити на тому, що зазначені заяви або 
повідомлення подавалися не до суду, а до органу чи посадової особи, 
яка мала право приймати або звільняти чиновника зі служби. В разі 
надходження одного із зазначених документів до адміністративного 
органу начальник відбирав у особи, яку звинувачували у злочині, 
пояснення і після проведення слідчих дій, якщо такі вважалися 
потрібними, приймав рішення про можливість розгляду справи у 
адміністративному порядку без звернення до суду. Якщо ж це було 
неможливо, справу передавали до органів правосуддя. Разом з тим 
зазначимо, що законодавство передбачало кілька ситуацій, за наявності 
яких справа обов‘язково розглядалася у судовому порядку, а саме: а) 
коли у вчиненні злочину брали участь поряд із посадовцями також і 
приватні особи; б) коли з обвинуваченого вимагали відшкодування за 
заподіяні збитки або шкоду; в) коли злочин тягнув за собою можливість 
позбавлення посадової особи усіх прав стану або втрату усіх особисто 
або за станом присвоєних прав та привілеїв

2
. Таким чином, у переважній 

більшості випадків саме від керівництва того або іншого органу 
управління залежало питання про судову відповідальність чиновника. 

Дещо інакше виглядав порядок притягнення до судової 
відповідальності посадових осіб органів місцевого самоврядування. Його 
особливість полягала, зокрема, у тому, що зазначені чиновники, на 
відміну від їх колег, що служили в урядових органах управління, 
переслідувалися за вчинені злочини тільки у судовому порядку. Виняток 
було зроблено лише для голови міського зібрання, міського голови та 
осіб, які їх замінювали. Зміст цього винятку полягав у тому, що питання 
про відповідальність цих посадовців, у разі дозволу Правлячого Сенату, 
могло бути вирішене в адміністративному порядку

3
. Варто зазначити, що 
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спроби прогресивних державних діячів відмовитися шляхом внесення 
змін до законодавства від такої адміністративної гарантії у питанні 
притягнення посадових осіб до судової відповідальності, оскільки вона, 
на їх думку, „формувала хибну уяву про органи управління як про 
безвідповідальні та такі, що стоять над законом, установи‖ і 
„підтримувала у середовищі службовців схильність придавати питанню 
про законність в управлінській діяльності другорядне значення‖, нічого не 
дали

1
.  
Говорячи про способи забезпечення законності у державному 

управлінні, відмітимо, що поряд з названими вище А.І. Єлістратов у своїх 
працях згадував також і про право громадян на інституційне оскарження 
рішень та (або) дій адміністративних органів. Зміст зазначеного права 
полягав у тому, що практично будь-яка особа мала можливість 
звернутися до керівника того чи іншого чиновника зі скаргою на дії або 
рішення останнього. Так, на дії поліцейських службовців можна було 
скаржитися становому приставу. На станових приставів скарги мали 
подаватися до справника, на міських приставів – начальнику місцевої 
поліції. Скарги на сільських та волосних посадових осіб приносилися 
земському начальнику. Що ж до оскарження рішень керівників вищої 
ланки (міністрів, губернаторів, генерал-губернаторів), якщо останні не 
могли бути предметом оскарження у Сенаті, то воно здійснювалося 
шляхом подання відповідного звернення на ім‘я Імператора. Проте, 
надавши право приватним особам на оскарження в адміністративному 
порядку дій та рішень суб‘єктів управлінської діяльності, законодавство 
повною мірою не забезпечило можливість його реалізації. Мається на 
увазі те, що нормативні акти майже нічого не говорили про строки та інші 
умови подання скарг, порядок розгляду останніх. Крім того, скаржник не 
міг особисто підтримати свої доводи щодо незаконності того чи іншого 
рішення і бути впевненим у тому, що його пояснення, викладені у скарзі, 
будуть прийняті до уваги

2
.  

Отже, з викладеного можна зробити висновок, що в російській 
дореволюційній науці адміністративного права питання законності у 
державному управлінні, а також способів її забезпечення існувало 
скоріше на теоретичному, ніж на практичному рівні. Це було пов‘язане з 
тим, що чинне на той час законодавство не дозволяло втіленню у 
практику державного управління як елементів правомірного управління, 
так і засобів відновлення і захисту порушених діями (рішеннями) 
суб‘єктів управління прав приватних осіб. Ситуація складалася таким 
чином, що держава лише декларувала існування інституту контролю за 
сферою державного управління, права адміністративного та судового 
оскарження актів державного управління, інституту юридичної 
відповідальності представників адміністрації, не роблячи при цьому 
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нічого для того, щоб зазначені інститути почали реально функціонувати. 
Це прекрасно розуміли вчені-правники, кожен з яких при розгляді 
питання про способи забезпечення законності у державному управлінні 
вважав за потрібне не просто описати існуючий стан справ, а 
обов‘язково звернути увагу на ті недоліки, які мали місце у цій сфері. 
Говорячи більш конкретно про результати наукової діяльності згаданих 
вище авторів, а також про їх значення для подальшого становлення 
теорії законності у державному управлінні, зазначимо, що вони були 
дуже і дуже важливими, оскільки саме на них радянська теорія 
адміністративного права через деякий час почала будувати власну 
теорію правомірного управління. Мається на увазі те, що саме 
дореволюційні автори, по-перше, виробили концепцію або, інакше 
кажучи, поняття законності у державному управлінні; по-друге, 
проаналізували фактори, які перешкоджали втіленню принципу 
законності у сферу державного управління. Цікаво буде з цього приводу 
відмітити, що деякі із наведених факторів так і не були усунені за весь 
час існування радянської держави; по-третє, розробили цілісну систему 
способів забезпечення законності у державному управлінні, яка, до речі, 
з незначними змінами існує і по сьогоднішній день.  
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ВИДИ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНСЬКОМУ І РОСІЙСЬКОМУ 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ ХVІІ СТОЛІТТЯ 
 

THE TYPES OF CRIMES IN UKRAINIAN AND RUSSIAN CRIMINAL LAW 
OF ХVІІ-TH CENTURIES 

 
Автор принципово по-новому аналізує види злочинів в 

українському та російському кримінальному праві ХVІІ століття. 
Порівнюючи їх, знаходить спільні і відмінні риси, звертає увагу на 
причини такої схожості та відмінності. 

The author fundamental newly analyses the types of crimes in the 
Ukrainian and Russian criminal law of XVII-th century. Comparing them, 
finds general and excellent features, notice reasons of such germination 
and difference. 

 
Порівняльний аналіз видів злочинів в українському і 

російському кримінальному праві ХVІІ століття дає можливість краще 
зрозуміти норми права, що регулювали кримінально-правові відносини 
в Україні та Московському царстві, їх особливості та спільні риси, що 
були пов‘язані як з історичними умовами, в яких вони розвивалися, так і 
з духовною і правовою культурою двох народів. Хоча метод порівняння 
в історико-правовій науці має досить важливе значення, його 
безпосереднє застосування було досить обмеженим. Окремі 
інститути українського і російського кримінального права не були 
предметом дослідження у своєму історичному генезисі. Так само не 
застосовувався і історичний метод дослідження, хіба що за 
виключенням таких відомих дослідників вітчизняного права, як 
Ф.І.Леонтович та М.О.Максимейко. 

У радянський період дослідники приділяли більше уваги класовій 
боротьбі, яка, на їх думку, була головним фактором розвитку 
кримінального права. Такі чинники як свідомість, менталітет народу, 
його духовні цінності, політичні відносини, релігія тощо не були 
предметом дослідження. Окрім того, в радянській історико-правовій 
науці домінував погляд на необхідність вибіркового постатейного 
аналізу пам‘яток права з тим, щоб можна було довести, що норми 
тогочасного права виражали волю панівного класу. Специфікою 
історико-правової науки радянської доби було те, що в ній не 
досліджувалось українське право, вважалось, що воно було таким же, 
що і в російського народу. У більшості випадків українське право 
іменувалось ―західно-руським‖, ―литовсько-руським‖ тощо і 
досліджувалось у зв‘язку з розвитком права Московської держави. 
Можна стверджувати, що генезис українського права як в російській 
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дореволюційній, так і в радянській історіографії не був предметом 
спеціального дослідження. 

Історії ―руського‖ права присвячено працю 
О.О. Малиновського ―Лекции по историии русского права‖(1918 р.), в 
якій він дослідив джерела та норми кримінального права. Окремі 
інститути ―литовсько-руського‖ кримінального права досліджувались у 
працях Іванишева М.Д., Кістяківського О.Ф., Чернецького Ф., 
Ясинського М.М., Даниловича І.М., Ткача А.П., Стрілова О.В., Юхо І.О. 
та інших. 

Кримінальне право України ХVІІ століття було предметом 
дослідження українських вчених. Зокрема, ґрунтовними є праці 
Я. Падоха "Нарис історії українського карного права‖(1951 р.), 
Лащенка Р.Н. ―Лекції по історії українського права‖(1923 Р-), Чубатого 
―Огляд історії українського права"(1920-1923рр.), Яковліва А. ―Історія 
джерел українського права‖(1949 р.), Черкаського І.Ю. 
―Громадський(копний) суд на Україні-Русі ХVІ-ХVІІІ ст.‖(1928 р.) та 
деяких інших авторів. 

У період існування незалежної України було захищено 
декілька дисертаційних робіт, в яких досліджувалось кримінальне 
право України, починаючи з X століття і до кінця ХУІІІ століття. 
Інститути кримінального права України були предметом дослідження 
Кудіна С.В. У дисертаційній роботі ―Становлення і розвиток 
кримінального права України у X — першій половині ХVІІ 
століть‖(2001 р.) він досліджував генезис понять та інститутів 
кримінального права, таких як види злочинів, система покарань. У 
дисертаційній роботі Любченка Д.І. ―Розвиток кримінального права 
Гетьманщини у другій половині ХVII-ХVІІІ ст.‖ досліджено джерела 
кримінального права України, його формування та розвиток. Ним 
встановлено, що російське законодавство стало джерелом права 
України з другої чверті ХVІІІ ст. 

Кримінальне право Росії ХVІІ століття було предметом 
дослідження таких вчених, як Софроненко К.О., Ісаєв І.А. , 
Чистяков О.І., Маньков А.Г., Бєляєв І.Д. та інших. На сьогодні в 
історико-правовій науці як України, так і Росії відсутні праці, в яких би 
було здійснено порівняльний аналіз як самого кримінального права 
двох країн, так і його інститутів. 

Найважливішим пам‘ятником права Московського царства ХУІІ 
століття було Соборне Уложення 1649 р., яке дістало назву кодексу 
феодального права 

Росії. Воно було чинним аж до появи в 30-х роках XIX століття 
Зводу законів Російської імперії — збірника систематизованого права, 
укладеного комісією під керівництвом М.М. Сперанського. 

Комісія з п‘яти осіб на чолі з князем Одоєвським склала Соборне 
Уложення за два з половиною місяці. Найважливішим його джерелом 
стали указні книги приказів, зокрема, норми кримінального права були 
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взяті із книги Розбійного приказу. Іншим джерелом Соборного Уложення 
були так звані чолобитні дворян та посадських людей(міщан), але вони 
не стосувалися норм кримінального права. Отже, основним джерелом 
Соборного Уложення була практика Розбійного приказу, зафіксована 
в приказній книзі. Формування понять, побудова та рубрикація 
Соборного Уложення, через відсутність в Московському царстві будь-
якої юридичної техніки була запозичена із Литовського Статуту 1588 
року. 

Джерела кримінального права України ХVІІ століття є набагато 
ширшими. Найважливішим із них були норми звичаєвого так званого 
―посполитого‖ права. Норми звичаєвого права застосовувались як за 
мовчазною згодою держави, так і за її санкцією. У розділі ІУ артикулі 
54 Литовського Статуту від 1588 року зазначено, що у випадку 
відсутності відповідної норми закону, судді мають керуватись ―водле 
старого обычая‖

1
. 

Необхідно зазначити, що після успішної національно -
визвольної війни( 1648-1654 рр.) та соціальної революції джерелом 
права України стало так зване загальне право. Воно "постало у зв'язку із 
зміною соціальної і правової свідомості українського народу, що 
наступила після національно-визвольної війни, стосовно понять 
―справедливість‖, ―добро‖, ―зло‖ тощо

2
. У цілому загальне право 

України відображало поняття чесності, гуманізму, 
справедливості, добра і було, за своєю сутністю, ―здоровим глуздом‖ 
суддів. Його норми виникали в гущі народу і воно складалося із 
двох основних елементів: високого рівня правосвідомості українців та 
можливості її реалізації. Загальне право ―завжди застосовувалось 
поряд із нормами писаного права‖

3
. 

Джерелом українського права другої половини ХVІІ століття 
були законодавчі акти Української держави: гетьманські універсали, 
акти полковників, сотників тощо. Окрім того, якщо у Литовському Статуті 
від 1588 року існували права — привілеї класу феодалів, то в його 
українській редакції другої половини ХVІІ століття, вони відсутні. Отже, 
Литовський Статут 1588 року в українській редакції знищив принцип 
феодального права-привілею і встановив рівність усіх українців перед 
законом. Литовський Статут української редакції був чинним до другої 
чверті ХVІІІ століття

4
. 

Менталітет та історична свідомість українського і російського 
народів вже у середині ХVІІ століття докорінним чином відрізнялись. На 
ментальності росіян досить відчутно позначилось більш ніж 
двохсотлітнє монголо-татарське іго. Монголи, запозичивши у китайців 
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деякі елементи конфуціанства, насаджували і в російському середовищі 
ідеологію беззастережної підпорядкованості ―молодшого старшому‖. 
Після звільнення від монголо-татарського панування московські царі 
насаджували ідею покори всіх верств населення верховній владі. 
Звідси і іменування царя –―батюшка‖, а основної маси населення, 
зокрема, селян ―сироти‖. Тому-то Соборне Уложення 1649 року 
закріплювало необмежену владу царя і остаточно закріпачило селян. 
Окрім того, його норми заборонили вільне пересування міського 
населення, воно було прикріплене до своїх посадів (міст). 

В руках царя зосереджувалася вся повнота влади: законодавча, 
виконавча і судова. Він також був верховним власником землі і лише з 
його дозволу її можна було відчужувати. У відповідності до ст.9 глави 
ХVІІ Соборного Уложення ―без Государевого іменного указу...землі... 
нікому не продавати‖

1
. На початку ХVІІІ століття в руках царя почала 

зосереджуватись і релігійна влада. Цар став ―помазаником Божим‖. 
Отже, в Московській державі протягом ХVІІ століття остаточно 
сформувалася деспотична влада царя і повна безправність усіх верств 
населення. Це докорінним чином вплинуло на поняття злочину та на 
поняття видів злочинів. 

У Московському царстві ХVІІ століття судові органи не були 
відокремлені від адміністративних. Ними були: цар, Боярська Дума 
(Розправна палата); Земський, Розбійний, Холопський та Помісний 
прикази; на місцях земельні старости, суд вотчинника та церковний 
суд. 

На відміну від деспотичної монархії Московського царства, в 
Україні після національно-визвольної війни та соціальної революції 
виникла демократична республіка. Всі органи влади були виборними. На 
чолі Української держави стояв виборний гетьман, обсяг повноважень 
якого було чітко визначено: він був главою держави, верховним 
головнокомандувачем, представляв країну у зовнішніх зносинах; він 
був главою виконавчої гілки влади; міг здійснювати законодавчі функції, 
видаючи універсали; він також був вищою апеляційною інстанцією. 

Гетьмана обирали на Генеральній раді, куди входили козаки, 
міщани, духовенство, а інколи і селяни. На ній також обирали Раду 
генеральної старшини-вищий виконавчий орган Української держави. Так 
як Генеральні Ради збиралися досить рідко, то для вирішення нагальних 
питань гетьман скликав Раду старшин, куди входила як генеральна, так 
і полкова старшина. Скликалися і з‘їзди старшин за участю 
генеральної, полкової та сотенної старшини. На радах і з'їздах 
старшини головував гетьман. 

В адміністративно-територіальному відношенні Українська 
держава поділялася на полки і сотні. На чолі полку стояв полковник, 
якого обирали на генеральних полкових козацьких радах або на раді 
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старшин. На генеральній полковій раді обирали також полкову 
старшину, яка входила до полкової ради. 

Найнижчою адміністративною одиницею була сотня. На чолі сотні 
стояв сотник, якого обирали на зборах сотні. Там же обирали і сотенну 
старшину. 

З другої половини ХVІІ століття було введено систему козацьких 
судів, які складалися із сільських, сотенних та полкових судів. Вищою 
апеляційною інстанцією у державі був Генеральний Суд. Члени усіх 
судових інстанцій обиралися. Судові органи діяли як на підставі 
закону, так і норм загального права. 

У результаті національно-визвольної війни та соціальної 
революції в Україні фактично було знищено поділ населення на стани. 
Землі, що належали польській шляхті, стали державною власністю. 
Селяни стали вільними і платили державі лише податки. Селяни могли 
переходити в стан козаків або міщан, і навпаки. Усі верстви населення 
в Україні могли вільно пересуватися та обирати рід занять, чого не 
спостерігалося в Московській державі. 

Соціально-політичні зміни, які сталися в середині ХVІІ століття 
в Московському царстві і в Україні, були вираженням духовного життя 
двох народів. Таким же вираженням духовності російського і 
українського народів було і їх право, зокрема, кримінальне. Рівень 
розвитку духовності народів, їх культури впливав як на джерела права, 
так і на поняття злочину та його видів. 

У період, коли українські землі перебували у складі Речі 
Посполитої (перша половина ХVІІ ст.), у понятті злочину починає 
домінувати формальний елемент. ―Поняття злочину, — зазначає 
Музиченько П.П.,- все більше зміщується в сферу порушення 
правової норми‖

1
. У Литовському Статуті порушення норми права 

називається ―спротивенье праву посполитому‖, ―винень‖, ―выступь‖, 
―ображенье покою посполитого‖ тощо. Злочином вважалося порушення 
не лише законодавчих норм, але й звичаєвих. 

У понятті злочину був присутній і матеріальний елемент, 
зокрема, у випадку посягань на особу або її майнові права. Такі 
протиправні діяння йменувались ―кгвалть‖ (посягання на життя або 
здоров‘я особи), ―шкода‖(завдання особі майнових збитків). 

Отже, в українському кримінальному праві першої половини ХVІІ 
століття поняття злочину включало порушення норми права, 
посягання на державну владу, порушення суспільного миру, замах на 
життя, здоров'я, честь і гідність особи, її майнові права, права окремих 
станів населення. 

Так як Литовський Статут закріплював норми українського 
звичаєвого права, а, окрім того, після національно-визвольної війни і 
соціальної революції до нього були внесені суттєві зміни, зокрема, 
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встановлено рівність усіх перед законом, можна погодитись з 
твердженням, що він був прийнятий в Україні як ―своє національне 
право‖

1
. 

З другої половини ХVІІ століття в Україні почала панувати думка, 
що люди стають злочинцями через низку несприятливих обставин, а 
тому під злочином розумілося вчинення ―гріха‖, тобто, до уваги брався 
лише формальний елемент. Злочин вважався образою Бога, як 
непокора Божій волі. Того, хто вчиняв злочин, вважали безбожником, 
який втратив страх перед Богом. Тому-то злочинців карали за 
законом Божим і застосовували до них, поряд із світським покаранням, 
церковну покуту: злочинець повинен був на великі свята стояти біля 
входу до церкви і розказувати прихожанам про своє розкаяття 
стосовно вчиненого злочину(гріха). Це не означає, що в Україні церква 
мала якийсь значний вплив на розвиток права. Відомо, що в Україні 
суди досить часто приймали рішення всупереч церковникам. В 
тогочасній Україні була поширена навіть приказка: ―копа(копний 
суд) не боїться і попа‖. 

Поняття злочину як ―гріха‖ обумовлювало приватноправовий 
характер переслідування злочинця. Не тільки судове переслідування, 
але й міра покарання злочинця були приватною справою потерпілого

2
. 

У відповідності до норм Соборного Уложення в Московському 
царстві під злочином розуміли ‖порушення царської волі‖, 
встановленого правопорядку та замах на засади існуючого державного і 
суспільного ладу, на захищені законом права приватних осіб

3
. 

Уже з ХІV століття в Московському князівстві почали домінувати 
положення і принципи публічного права. Тому і переслідування 
злочинця, на противагу Україні, мало не приватноправовий, а 
публічноправовий характер. Норми права не розрізняли злочин та 
цивільне правопорушення. Держава брала на себе обов‘язок не лише 
здійснювати судочинство, але й вести розшук злочинця та 
здобувати докази його вини. Якщо норми українського 
кримінального права передбачали можливість припинення розгляду 
кримінальної справи в суді у зв‘язку з тим, що потерпілий прощав 
―гріх‖ злочинцю, то у відповідності до ст.31 Соборного Уложення 
потерпілий у такому випадку мав заплатити штраф ―и тот их мир 
ставити не в мир, и разбойником указ чинити... не миритися с 
разбойником‖

4
. 

Суб‘єктами злочину згідно норм Литовського Статуту(Розділ ХІV, 
артикул 11) були особи, що досягли 16-річного віку, а згідно норм 
звичаєвого права — ті, що досягли 18-річного віку

5
. Зазначене є 
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свідченням того, що на розвиті норм кримінального права в Україні 
великий вплив здійснювали гуманістичні погляди, які домінували в 
суспільстві. 

У відповідності до норм Соборного Уложення суб'єктами злочин} 
особи, що досягли 7-річного віку. У випадку, коли діти знали про намір 
батька ( вчинити злочин, то, згідно ст.6 глави II, усі вони підлягали 
смертній карі

1
. 

Згідно норм як українського, так і російського кримінального 
божевільні не притягались до кримінальної відповідальності за 
вчинені злочини. Проте, якщо у божевільних відновлювалася 
свідомість і вони у ці вчиняли злочин, то вони підлягали смертній карі. 

Як в українському, так і в російському кримінальному праві 
здійснювався поділ злочинів на навмисні, необережні та випадкові. Так, 
зокрема, в артикулі глави V, артикулі 36 глави XI Литовського Статуту 
вказується на окремі ознаки задуму вчинити злочин, або ж на 
прагнення злочинця досягти злочинних наслідків(артикули 1, 3, 16, 
17 глава IIІ). Норми Литовського Статуту говорять злочинні діяння із 
прямим задумом. Так, в артикулах 1, 6 глави ІІІ мова втечу до землі 
ворога. Злочинець усвідомлює у цьому випадку наслідки злочинного 
діяння і бажає його досягти, наносячи тим самим шкоди державі. Це ж 
стосується й інших державних злочинів, а також і таких видів зло 
вбивство, скалічення, крадіжка чи знищення майна. 

У нормах кримінального права України ХVІІ століття було виокрем 
непрямий задум, що впливало на застосування виду покарання. 

Норми як Литовського Статуту, так і звичаєвого та загального 
права України чітко протиставляють необережність недбалості 
(артикули 13,17 глава ІІІ артикули 15, 27 глави XI Литовського Статуту). 
Так, наприклад, особа, стріляючи і з рушниці, рубаючи дерево або 
будуючи будинок, могла передбачити наслідки своїх необережних дій, 
які спричинили загибель людини. Тому за такий злочин злочинець мав 
сплатити лише штраф(артикул 23 глави XI). Але вбивство, здійснене 
під час сварки, є проявом недбалості, а тому окрім штрафу карається 
ще й ув‘язненням терміном на один рік і шість тижнів (артикул 23 глави 
ХІ). 

Норми українського кримінального права ХVІІ століття вказували 
також на мотив і мету вчинення злочину. Якщо, наприклад, вбивство 
було здійснено з метою помсти (артикул 16 глава XI), то воно каралося 
значно суворіше, ніж інші види вбивств (артикул 18 глави II, артикул 1,7 
глави XI). Бралися до уваги й інші мотиви вчинення вбивства: користь, 
ненависть тощо. В нормах кримінального права містилася і мета 
вчинення злочину: завдання шкоди державі (артикули 1, 6 глави III), 
посягання на життя, здоров‘я, честь і гідність особи або її 
майна(артикули 12, 20 глави IX, артикули 8, 19 глави XI). 

                                                 
1
 Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. К., Вентурі, 1998. — с.85. 
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Хоча Соборне Уложення розмежовує злочини на навмисні, 
необережні та випадкові, проте такі розмежування існували не в усіх 
його статтях. Так, зокрема, якщо хто-небудь вчинить пожежу в лісі, 
прагнучи або помститись, або через необережність, то до злочинця 
застосовувалось однакове покарання. Проте, якщо хто-небудь 
підпалить ліс ―без хитрості‖, то він звільнявся від відшкодування 
завданих збитків. 

Отже, російський законодавець не розрізняв навмисні і необережні 
дії, але відокремлював випадкові дії від необережних. Цікаво, що 
покарання застосовувалось не за мотив, а за результати злочину. 

Зазначимо, що в українському кримінальному праві мотив і мета 
злочину впливали на види покарань. Виділялись такі, наприклад, в 
Литовському Статуті мотиви вчинення злочину, як ненависть(артикул 6 
глави ХІ) і помста (артикул 7 глави ХІ), користь(артикул 8 глави XI) тощо. 

Як в українському, так і в російському кримінальному праві ХVІІ 
століття існувало поняття об‘єктивної сторони складу злочину. В 
російському кримінальному праві ознаками об‘єктивної сторони злочину 
були пом‘якшуючі і обтяжуючі обставини. Обтяжуючими обставинами 
злочинного діяння були об‘єкти злочину, що мали особливий статус: 
церква (Глава І Соборного Уложення)

1
; цар(глава ІІ)

2
; майно царя

3
 

тощо. Згідно статті глави XXI Соборного Уложення обтяжуючими 
обставинами злочинного діяння була сукупність декількох злочинів

4
. 

Пом‘якшуючою обставиною злочинного діяння згідно Соборного 
Уложення було вчинення вбивства у стані сп‘яніння(стаття 71 глава 
ХХІ)

5
, при захисті слугою свого господаря

6
. Звільнялись від покарання 

за вбивство ті, хто вчинив його випадково чи перебуваючи у стані 
афекту. 

В українському кримінальному праві ознаками пом‘якшуючих та 
обтяжуючих обставин злочинного діяння були наслідки злочину 
[артикул 1,3 глави III], місце, час, способи та засоби скоєння 
злочину, зв‘язок між дією та наслідком злочину. Розрізнялись головні 
виконавці та інші, що брали безпосередню участь у вчиненні злочину, 
посібники вчинення злочину; брались до уваги множинність 
(сукупність) злочинів, крайня необхідність, нерозуміння зв‘язку між 
дією і наслідком тощо. 

Серед видів злочинів в українському і російському кримінальному 
праві розрізняються державні злочини, злочини проти церкви, злочини 
проти особи, майнові злочини та злочини проти сім‘ї і моралі. 

Згідно норм Соборного Уложення на першому місці в 
Московському царстві були злочини проти церкви (глава І). 
                                                 
1
 Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. К., Вентурі, 1998. — с.84. 

2
 Там само, с.85. 

3
 Там само, с. 86. 

4
 Там само, с. 102. 

5
 Там само, с. 103-104. 

6
 Там само, с. 105. 
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Богохульство як християнина, так і іновірця згідно статті 1 глави І 
Соборного Уложення каралося смертною карою — спалення на вогні

1
. 

Також карали смертною карою тих, хто заважав здійснити в церкві 
літургію (стаття 2 глава І), прагнув розколоти церкву тощо. 

В українському кримінальному праві були відсутні норми, у яких би 
мова йшла про злочини проти церкви. Якщо руська православна 
церква була позбавлена права чинити суд над злочинцями, то в Україні 
як православна, так і католицька церкви таким правом користувалися. 
Суди католицької церкви здійснювали судочинство на основі 
відповідних норм католицького права, а суди православної церкви — 
на основі норм, вироблених ще у період існування Київської Русі. 

Отже, в Московській державі все населення підлягало 
юрисдикції державних судів. В Україні під таку юрисдикцію 
підпадали лише ті, хто підбурював дітей не хреститися, або ж перейти 
у нехристиянську віру; іудеї та мусульмани, які наймали у годувальниці 
до своїх дітей християнку (артикул 22 глава V Литовського Статуту). 

Московському царстві на другому, а в Україні на першому місці 
були державні злочини. Згідно норм Соборного Уложення замах на 
життя царя(стаття 1 глава II), прагнення захопити владу(стаття 2 
глава ІІ), здача ворогові міста(стаття 3 глава II) каралися смертною 
карою. Необхідно зазначити, що згідно статті 4 глави II Соборного 
Уложення в окремий вид злочину було виділено так зване 
―зажигание‖, яке пов‘язували із прагненням здати ворогові місто: ―А 
будет кто умышлением и изменою город зажжет, или дворы..., сжечь 
без всякого милосердия‖

2
. 

У відповідності до статті 19 глави II Соборного Уложення 
виділяються такі державні злочини як ―заговор‖ і ―скоп‖: ―А будет кто 
сведав, или услыша Царское величество в каких людех скоп и 
заговор..., про то не известит..., и его за то казнити смертию без всякия 
пощады‖

3
. Змову і бунт вважали замахом на життя царя і суб‘єктом 

злочину були не окремі особи, а натовп, група людей, а тому вони всі 
підлягали смертній карі. Смертною карою карали не тільки тих, хто 
безпосередньо брали участь у заколоті, але й їх дружин та дітей, які 
знали про такий їх намір (стаття 6 глава II). 

У відповідності до норм українського кримінального права до 
державних злочинів відносились протиправні дії, що мали за мету 
завдати ―образу господарю―, заподіяти йому смерть, позбавити 
влади тощо. До таких дій відносились і організація змови, повстання, 
надання допомоги ворогові, здача йому міста (артикул 1, 3, 6 глави ІІІ 
Литовського Статуту) тощо. 

І в українському, і в російському кримінальному праві містилися 
норми про військові злочини. Згідно норм Соборного Уложення до 
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військових злочинів відносились втеча із військової служби(стаття 8 
Глава VІІ), перехід на службу до ворога (стаття 20 Глава VІІ), крадіжка 
зброї, коней тощо

1
. 

У відповідності до норм українського кримінального права 
військові злочини поділялись на ті, що були пов'язані з ухиленням від 
військової служби та ті, що вчинялись під час військових дій. До 
перших відносились відмова з‘явитися до війська, від‘їзд з війська 
без дозволу (артикули 1,10 Глава II), запізнення на службу (артикул 13 
Глава III) тощо. До других — пограбування населення (артикул 18 Глава 
II), напад одного військового службовця на іншого з метою вбити або 
скалічити його (артикул 21 Глава II), знищення або пошкодження майна 
мирних жителів (артикул 19 Глава II) тощо. 

В російському кримінальному праві виділялись злочини проти 
порядку управління. У відповідності до норм Соборного Уложення до 
них відносились: хабарництво, прийняття неправомірних рішень, 
тяганина при прийнятті рішень, обман, підробка документів, прийняття 
рішень завдяки рідству, дружбі чи бажанням помститися тощо. 
Українське кримінальне право подібних видів злочинів не знало. 

Згідно норм Соборного Уложення до злочинів проти судової 
влади відносились неправдиві свідчення, лжеприсяга, неправдивий 
донос тощо. 

В українському кримінальному праві злочини проти правосуддя 
поділялись на дві групи: порушення процедури судового процесу та 
перешкоджання нормальній діяльності учасників судового процесу. До 
першої групи можна віднести: не прибуття до суду за викликом, 
підробка судового позову, невиконання судового рішення тощо. До 
другої — замах на здоров'я, честь, гідність та майнові права судових 
урядовців та інших учасників судового процесу. 

В українському і російському кримінальному праві було багато 
норм, що стосувалися злочинів проти особи. Вони включали такі 
злочини, як вбивство, скалічення, побої та образу особи. 

У відповідності до норм Соборного Уложення вбивство особи 
каралося з особливою жорстокістю. Кваліфіковане вбивство — 
отруєння, вбивство дружиною чоловіка, вбивство батьків, сестер, 
позашлюбних дітей — було обтяжуючою обставиною, що 
поглиблювало вину. ―А будет жена учинит мужу своєму смертное 
убийство, или окормит его отравою, — зазначено у статті 14 глави X 
Соборного Уложення, -... живу окопати в землю и казнити ее такою 
казнию безо всякия пощади..."

2
. Навіть коли б діти вбитого побажали 

б звільнити вбивцю від покарання, закон забороняв це робити. 
Будь-яке навмисне вбивство каралося смертною карою: ―А кого 

кто убьет с умышлением, — зазначено в статті 72 глави XXI Соборного 
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Уложення,- и сыщится про то допряма, что с умышлением убил: и 
такова убийцу казнити смертию"

1
. Не тільки вбивця підлягав смертній 

карі, але й підбурювач (стаття 9 глави XXI). Випадкове вбивство 
(стаття 18 глави ХХІ), ―без хитрості‖ звільняло вбивцю від будь-якого 
покарання. Проте межа між випадковим і необережним вбивством в 
Соборному уложенні була відсутня. Норми Соборного Уложення 
дозволяли чинити вбивство під час самооборони, захисту майна, 
сусіда чи господаря. При застосуванні покарань його норми 
враховували соціальне становище як вбитого, так і вбивці. 

В українському кримінальному праві особливо другої половини 
X століття відсутній був класовий характер злочинів проти особи. В 
ньому існували два важливі інститути: звільнення від кримінальної 
відповідальності та звільнення від покарання. Підставою для звільнення 
від кримінальної відповідальності було примирення родичів вбитого з 
убивцею, помилування, поручення кого-небудь за злочинця тощо. 
Підставою звільнення від покарання було примирення родичів 
вбитого і злочинця, помилування, бажання дівчини одружитися з 
убивцею, заступництво церкви чи громади, молодий вік убивці тощо. 

Згідно норм Соборного Уложення спричинення каліцтва тягло за 
собою покарання за принципом ―таліона‖: ―око за око‖, ―зуб за зуб‖. 
Більше того, якщо хто-небудь в присутності царя буде загрожувати 
кому-небудь зброєю, то йому відсікали руку. На противагу 
російському кримінальному праву норми українського 
кримінального права не містили такого виду покарань як 
скалічення. Натомість в українському кримінальному праві містилися 
норми, що вважали за злочин діяння, спрямовані проти свободи 
особи. Таких норм не містилося в російському кримінальному праві, 
адже не лише селянство було позбавлене волі, але й інші стани 
населення перебували в уярмленому становищі. 

Згідно норм як українського, так і російського кримінального права 
майнові злочини поділялись на крадіжку — таємне заволодіння 
майном, грабіж насильницьке заволодіння майном та розбій — 
грабунок із посяганням на життя чи здоров‘я власника майна. 
Необхідно зазначити, що в нормах українського кримінального права 
другої половини ХVІІ століття караними стають дії, спрямовані на 
пошкодження або знищення чужого майна. 

Якщо в українському кримінальному праві до винних у вчиненні 
майнових злочинів застосовувався штраф, то в російському 
кримінальному праві передбачалося скалічення(відрізання вух) із 
тюремним ув‘язненням, конфіскацією майна та з послідуючим 
засланням у віддалені міста. Цікаво, що норми Соборного Уложення 
кваліфікують вбивство паном селян як знищення чужого майна. ―А 
убьет сын Боярский, или сын его, или племянник, или прикащик 

                                                 
1
 Там само. 
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чьего крестьянина...,- зазначено в статті 71 глави XXI, — и у того сына 
боярского, из его поместья взять лутчаго крестьянина с жженою и 
детьми... и отдати во крестьяны тому помещику, у которого крестьянина 
убили‖

1
. 

В Московському царстві існували злочини, які в Україні такими 
не вважались. Так, зокрема, у зв‘язку з тим, що в Москві існувала 
державна монополія на виробництво і продаж алкогольних напоїв, 
то її порушення вважалося досить тяжким злочином. У Соборному 
Уложенні порушення державної монополії називалося ―кормчество‖. 

В Україні виробництво і продаж алкогольних напоїв були 
вільними

2
. Будь-яка особа могла вільно виробляти та продавати 

алкогольні напої без якихось обмежень. 

Якщо в Україні куріння тютюну засуджувалося лише в морально-
етичному відношенні, то в Московському царстві воно вважалося 
тяжким злочином. Указом царя від 1636 року під страхом смертної 
кари було заборонено продаж тютюну. Соборне Уложення підтвердило 
таку заборону і встановило покарання за знахідку тютюну чи його 
підкидання іншій особі: ―А за табачную находку, — зазначалося в статті 
14 глави ХХV Соборного Уложення, — бити кнутом на козле‖. 

Боротьбу із незаконним виробництвом і торгівлею вина та 
продажем тютюну вели спеціальні особи: голови та так звані ―діти 
Боярські‖. Якщо вони брали хабара (―от куп‖), але доставляли злочинця 
до приказу Нова четверть для застосування до нього покарання, то ―у 
них того откупу не имать‖, тобто хабар залишався їм як винагорода за 
їх чесність. Але коли вони, взявши хабар, відпустять винуватих, то 
згідно статті 18 глави ХХУ Соборного Уложення їх мають ―пытать и 
наказанье чинить, бити кнутом, и в приказе им впредь не бать‖

3
. 

Проведений нами порівняльний аналіз видів злочинів в 
українському і російському кримінальному праві ХУІІ століття дає 
підстави зробити висновки про те, що в них присутні як спільні риси, 
так і певні особливості. Якщо російське кримінальне право 
характеризується одноджерельністю, то українське — 
багатоджерельністю. Це можна пояснити різним суспільним та 
державним ладом Московського царства та України. Цим же 
пояснюється і різниця в понятті злочину, суб‘єктах злочину, у 
розмежуванні злочинів на навмисні, необережні та випадкові. 
Класифікація злочинів як в українському, так і російському 
кримінальному праві була майже однаковою. Проте деякі дії, що в 
російському кримінальному праві вважалися злочинними, в 
українському такими не були. У цілому на класифікацію видів злочинів 
в обох правових системах здійснювали вплив як державний лад, так і 
різний менталітет двох народів. 

                                                 
1
 Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. К., Вентурі, 1998. — с.103. 

2
 Фридман М.И. Винная монополія вь Россіи. Петроградь, 1916. С.32. 

3
 Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія. К., Вентурі, 1998. — с.106. 
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ПРАВОВІ ЗВИЧАЇ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

 
LEGAL CUSTOM IN THE HISTORY OF UKRAINIAN PEOPLE 

 
Досліджуються правові звичаї українського народу у ретроспективі 

та їх роль у формуванні сучасної правової системи України. 
 
Legal custom of Ukrainians in retrospective as well as its role in formation 

of the current legal system of Ukraine is being considered. 
 
Життя сучасного суспільства є поліхромним, й право, як невід‘ємний 

його чинник, знаходиться в стані стрімкої зміни і напруги. З одного боку 
спостерігаються інтеграційні процеси, національні держави неминуче 
втягуються в глобалізацію, в процеси формування єдиного світового 
(європейського) комплексу, в тому числі й правового — європейського 
права. З іншої сторони — існують широко розгорнуті в нашій країні 
тенденції посилення національної ідентифікації, вивчення історичного 
минулого, відродження національних культурних явищ — мистецтва, мови, 
української книжки, традицій, повернення в Україну культурних цінностей 
тощо. Іншими словами, у нас є можливість стати «європейцями» не 
перестаючи бути «українцями». 

Будь-яке національне право виходить за межі прагматичного, 
утилітарного змісту, оскільки крім регулятивних, комунікативних 
інструментарних властивостей, будучи знаряддям мислення і пізнання, 
право наповнене духовним, ментальним природним сенсом. Національне 
звичаєве право, що побутувало на українських землях тривалий час, 
базувалось на моральній силі народних звичаїв, було природним, 
відбивало історико-культурну цілісність й національну ментальність. 

Майже кожне суспільство та кожна держава пережили часи, коли 
звичаєве право домінувало у правовому регулюванні. Звичаєве право 
сягає своїм корінням у часи формування звичаєво-правових норм в 
суспільстві східних слов’ян VI — IX століть. Внутрішнє життя 
східнослов‘янських племен визначали звичаї нормативного характеру. В 
антів та склавинів вони регламентували їх життя в «народоправстві».  

Відносини між окремими племенами і союзами племен унормовували 
правові звичаї усного характеру. До них належали недоторканність 
представників іншої сторони під час переговорів, вірність даній угоді, 
присяга як гарант дотримання домовленості. Міжплемінні відносини 
регулювались звичаєвими нормами «міжнародного» характеру: порядок 
викупу полонених, гостинність щодо чужинців, особиста відповідальність за 
безпеку того, хто приймав гостя, тощо. З утвердженням військової 
демократії в суспільній організації антів продовжував діяти традиційний 
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інститут управління — народні збори, рада старійшин, жерці, племінні 
вожді.  

Внутрішнє життя східнослов‘янських племен значною мірою було 
підпорядковане землеробським звичаям, які базувались на календарному 
циклі сільськогосподарських робіт. Вони визначали початок посівних робіт, 
обробку полів, жнива, їх строки, язичеські свята тощо.  

Повноваження усіх посадових осіб, у тому числі й Великого князя, 
здійснювалися за звичаями, тобто «правдою батьків». Характер влади був 
змішаний, приватно-публічний. Влада князя була державною, але не 
суверенною, зокрема юрисдикційні повноваження у судочинстві він ділив із 
церковними установами. До того ж на чолі кожного уділу і кожної княжої 
волості стояв князь-монарх, що визнавав себе залежним від старшого 
князя. В державній владі князя перепліталися елементи як публічної так і 
приватної влади. Князівська публічна влада як володаря землі не 
відокремлювалась від влади володільця своїх дворів, тобто від приватного 
володіння. Державні податки та доходи з дворів князя йшли до однієї 
княжої казни, з якої й видатки покривалися як на приватні цілі так і державні 
публічні. Одні й ті ж люди були одночасно й державними урядовцями й 
приватними слугами монарха. 

Традиції звичаєво-правного життя українців органічно увійшли в зміст 
сучасних законів нашої держави. В історичних пам‘ятках зберігаються 
звичаї українського народу з найдавніших часів й найглибше вони 
висвітлені в уснопоетичних творах, літописах, статутах, договорах та 
збірках законів. Не вдаючись в детальну характеристику джерел 
українського звичаєвого права — про них написано забагато, відзначимо, 
що унікальними документами у цьому відношенні є, звичайно, «Руська 
Правда» (XI ст.), Литовські статути (Старий статут 1529 р., Волинський 
статут 1566 р., Новий статут 1588 р.) та збірка «Права, за якими судиться 
малоросійський народ» (1743 р.)

1
. Система «Руської Правди», яка містила 

загальнообов‘язкові правила і норми на ґрунті старовинних слов‘янських 
звичаїв, була успадкована у «Старому» Литовському статуті, що виражено 
у відомій формулі «новини не заводимо, старини не порушуємо», та 
розвинута в наступних статутах та збірках. 

Правознавці розглядають звичаєве право в основному як сукупність 
правових звичаїв, що виникають історично та мають довготривале 
застосування. При цьому принципова відмінність між правом взагалі і 
звичаєвим правом зокрема вбачається у таких аспектах: писане чи 
неписане, санкціоноване державою чи несанкціоноване.  

Визначення звичаєвого права як права обов'язково неписаного 
навряд чи правильне. Критерій писемності не може братися до уваги, так 
як є факти запису звичаїв, хоча в більшості випадків вони застосовуватися 
в принагідних випадках в усній формі. В той час існували розпорядження 
монархів усні й бралися до виконання беззаперечно. Поряд з тим, що 

                                                 
1
 Месяц В. История кодификации права на Украине в первой половине XVIII века. — К., 1968. — С. 101. 
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частина норм звичаєвого права санкціонується державою і стає нормами 
діючого права, залишаються норми, які не отримують офіційної санкції 
держави, наприклад, такий звичай, як левірат чи сорорат, що був широко 
розповсюджений у багатьох народів. Він полягав в обов'язку дружини після 
смерті чоловіка виходити заміж за одного з молодших братів чи обов'язок 
сестри замінити її як дружину після смерті, і мав загальнообов'язкову силу, 
хоча в більшості випадків не був санкціонований державою. Багато 
дослідників вважають, що звичаєве право виникло в суспільстві ще до того, 
як в ньому встановилась державна організація. Тобто звичаєве право не 
завжди санкціонувалось державою.  

Слід звернути увагу на той факт, що існують правові системи які не 
пов‘язані безпосередньо з державною організацією, наприклад релігійні 
правові системи в яких правовий звичай відіграє значну роль серед інших 
джерел і форм права. Багато народів не мали своєї національної 
державності, інші втрачали її та знову утворювали. І в цьому немає нічого 
надприродного, так як при цьому вони залишались на своїй території, на 
своїй історичній батьківщині. А історія іудейського права, яка охоплює 
період більше ніж три тисячоліття, взагалі унікальна. Більшою мірою це був 
час коли єврейський народ був позбавлений державної незалежності і 
вельми значні періоди був розпорошений по діаспорам, не маючи єдиного 
духовного центра

1
.  

Як уявляється, по-перше, звичаєве право є елементом культури, 
якщо культурою вважати, все що створене людиною. По-друге, звичаєве 
право, як і право в цілому, являє собою соціокультурний феномен, який 
випливає з багатоманітності суспільних відносин. В цьому аспекті, частина 
суспільних відносин, яка не складає предмет правового регулювання 
державно-організованого права, так чи інакше, може складати сферу 
звичаєво-правового регулювання. Буття в праві належить до способу 
людського буття з іншими, людина вступає в правові відносини не завдяки 
законам; вона завжди в праві; право є невід‘ємним від людини та її 
природи. По-третє, звичаєве право є специфічним соціально-юридичним 
явищем, яке онтологічно зумовлене природою соціального буття людини. 
Як регулятор поведінки, звичаєве право репрезентується через 
повсякденне життя людей та через всі історичні форми життєдіяльності. 
Одночасно звичаєве право є складовою, відносно автономною частиною 
права в цілому. 

Уявляється, що сфера дії звичаєвого права ширше закріплених 
державою звичаїв. При цьому дотримання норм звичаєвого права 
забезпечувалося традиціями, релігійною свідомістю, мораллю, суспільною 
думкою та національно-етнічним фактором (належність до певного етносу), 
що спричинені соціально-економічною специфікою того чи іншого регіону.  

                                                 
1
 Менахем Элон. Еврейское право // Под общ. ред. д.ю.н., проф. И.Ю. Козлихина. — СПб.: Изд-во 

«Юридический центр Пресс», 2002. — с. 35. 
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Отже, звичаєве право — система (а не сукупність) звичаєво-правових 
норм, загальних правил поведінки, що діють у межах певної спільноти, які 
об'єднані змістом цих правил, що усвідомлюються як правомірні та 
обов'язкові, відповідають і безпосередньо ґрунтуються на принципах 
природного права, виступають як результат тривалої, одноманітної й 
постійної практики вирішення правничих ситуацій, що виникають на основі 
типових відносин у практичному житті людей, забезпечуються соціальною 
санкцією, а також можуть мати захист з боку державних органів влади та 
суду. 

Звичаєве право (як різновид соціального права) і державно 
організоване право не розділені «китайською стіною», а представляють 
собою дві підсистеми єдиної функціональної системи права, між якими 
існують комунікативні відносини. Вони можуть зберігати взаємний 
нейтралітет, тимчасово знаходитися в становищі опозиції, але також і 
активно взаємодіяти. 

Історія права України починається з усних пам‘яток (правових норм, 
незафіксованих у офіційних документах) подібно до того, як історія 
літератури починається з усної народної творчості. Неписаний характер 
звичаєвого права зумовив те, що кількість джерел давнього права є досить 
невеликою, це літописи, договори, устави, уроки, словесні формули — 
прислів‘я, приказки, в яких виражалась народна правосвідомість, пам‘ятки 
права як то «Руська Правда» тощо. Наприклад у «Руській правді» та інших 
джерелах зустрічаємо: «невільна людина не може бути свідком», «за 
холопа не платять віри», «своя хата — своя й правда», «правда не втоне в 
воді, не згорить в огні», «всі за одного, один за усіх», «наше — не наше, 
але й не ваше», «копа переможе й попа», «карай та назад оглядайся», 
«силою не дають, силою однімають», «пропито-продано», «пропита дочка 
не своя, а чужа» тощо. 

Кращі та найбільш повні збірники прислів'я належать В. Далю та 
І. Снегирьову: «молод князь, молода і дума», «дума на Великой, а сердце 
на Волхве» (вказівка на зв'язок Великого Новгорода із Псковом), «на одном 
вече, да не одни речи» (вимога згоди), «воевода в город, что мишь в 
короб», «на чью долю потянет поле, то скажешь Юрьев день», «чия земля, 
того й хліб», «куди плуг, соха і коса ходили» — визначення меж володіння, 
«великій ваді немає розради» — тяжкий злочин, що не підлягає 
виправданню. «Стіл — Божа долонь» — говорить одне з прислів‘їв у 
збірнику В.І. Даля

1
. 

Терміни для позначення звичаєвого права дуже різноманітні. У 
пам'ятках нашої писемності й зокрема в пам'ятках давньоруського права 
зустрічаються такі терміни для визначення юридичних звичаїв, які вказують 
на походження, силу, значення чи, насамкінець, властивості норм 
звичаєвого права: звичай, норов, покута, покора, передання, старовина, 
пошлина.  

                                                 
1
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М.: Русский язык,1989. — Т. 1. — 700 с. 
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Подібне ж значення мали, тобто використовувались для позначення 
звичаєвого права, і такі терміни: правда, покон і закон. Між іншим, останні 
три терміни служили для позначення об'єктивного права взагалі, тобто не 
тільки звичаїв, але й законів у власному розумінні. Це, однак, відбулося з 
плином часу, спочатку ж між словами закон і звичай не робилося ніякого 
розрізнення, і обидва вони (як і терміни правда і покон) застосовувалися 
для позначення саме юридичних звичаїв. 

Найдавнішими звичаєвими термінами слід вважати: невербальні 
юридичні символи або символи права та вербальні юридичні символи. 
Невербальні символи — це умовні факти, формальні дії, що 
застосовувалися для вираження правомірності даного явища. До числа 
таких символів належать: посаження князя на стіл — символ законності 
набуття влади, рукобиття — символ укладання договору, покора — 
обряд примирення вбивці з родичами вбитого. До вербальних належали 
фразеологізми, приказки, прислів'я. Вербальні юридичні символи 
фразеологічного характеру відображали народну правосвідомість. 
Прислів'я часто трансформувалися в сталі юридичні формули, що 
вживалися на означення певних правничих дій та понять. 

Одним із символів в давнину була видавка чи видачка. Суть цього 
правового символу полягала в тому, що при спорі сторони "ставили і 
приставляли шапки". Ставлення однією стороною шапки 
супроводжувалося визначенням певної суми закладу, що викликало також і 
другу сторону на заклад. Ставлення шапок відбувалось у суді. Якщо 
сторона не робила заклад, то вона програвала справу, а суму закладу 
мала сплатити суду.  

У кримінальному праві існувала покута або покора. Суть цього 
символу полягала в тому, що злочинець особисто або через якихось осіб 
урочисто й публічно прохав потерпілих помилувати його. Таким чином 
можна було змінити, замінити або ж зовсім залишити без виконання судове 
рішення.  

Юридичні дії як форма вияву звичаєвих норм відомі з різноманітних 
пам'яток давньої писемності: літописів, житія святих, сказань, юридичних 
актів (акти судових і юридичних угод), збірників правових норм. Однією з 
перших у багатьох народів формою закону були договори. У пам'ятках 
нашої давньої писемності договори мають різні назви: ряд, поряда, 
докончаньє, хресне цілування, мир і правда. До числа таких належать перш 
за все договори русичів із сусідніми народами, а саме з греками, пізніше — 
з німцями, а потім договори, укладені всередині держави: руських князів з 
окремими областями та князями між собою.  

У слов'янській мові зі словом право пов'язана ціла система морально-
етичних вимог. Це — правда, правость, правило, справедливість, 
правильність, праведник тощо. Перше літописне вживання слова право 
зустрічається в давній період утворення держави (IX ст.) — при сходженні 
на престол Рюрика, він повинен був "судити по праву".  
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Слід підкреслити, що для давнього періоду в літописах вживаються 
слова з коренем прав у точному значенні юридичних акцій. Князі клянуться 
при укладанні договорів на хресті «имети правду». Вони заключають 
договори з населенням «кому нам будет обида дати правити» (ХІІ ст.). В 
юридичних документах ХІІ ст. правити означає діяти відповідно до 
існуючих норм і правил релігії та права. Наприклад, «правити десятину 
святій Богородиці». При вінчанні на царство Івана IV відбувається 
посадження його «на престол правди». У книзі «Притчі Соломона» (8: 15) 
сказано, що влада «узаконює правду». У канонічному праві застосовуються 
терміни правило, канон. 

Антиподом правді виступає кривда, обида. З літописів видно, що 
термін правда домонгольського часу означав широку сукупність явищ — 
правосуддя, судочинство, закон і законність, право і правда тощо. У тексті 
договору Смоленська з Готським берегом (XIII ст.) термін правда 
вживається двадцять один раз. 

Юридична термінологія, як і будь-який політичний термін, має свою 
історію. З точки зору сучасного мислення внутрішня суперечливість 
давньої юридичної термінології полягала в тому, що дана термінологія 
конкретна і разом з тим синкретична по суті. Ця термінологія включає в 
себе одразу якби кільки значень, які в епоху Середньовіччя були 
нероздільними.  

Відмітимо, що в правовій лексиці русинської мови відбувалася 
рецепція термінів з мов інших народів. З середньогрецької мови, якою 
розмовляли у Візантії, було запозичено слова: єресь, ігумен, єпископ, 
архимандрит; з німецької (можливо) — мито, хлів, котел, редька, лихвар, 
піст; з давньонорвезької — варяг, гридь, тиун; з тюркської (можливо) — 
боярин; з польської мови — опіка тощо.  

Значно більше помітним процес запозичення у вітчизняну 
термінологію права став у XVII ст. В цей період особливо посилився вплив 
латинської термінології на вітчизняну. У нормативних актах XVII ст. 
з‘явились такі латинізми як «апеляція», «інструкція». Причому відомо, що 
далеко не всі терміни латинського походження були прямо запозичені з 
латинської мови. Наприклад, термін «інструкція», маючи латинські корені, 
проникнув у вітчизняну ділову мову з польської. Величезний вплив на 
формування юридичної термінології в цей період також здійснювали 
західно-руська і церковнослов‘янська мови, наприклад Статут Великого 
князівства Литовського 1588 р. був написаний на західно-руській мові.  

Одна система юридичної термінології народжувалась в надрах 
звичаєвого слов‘янського права, а друга — в церковнослов’янському 
середовищі, випробовуючи на собі сильний вплив візантійського 
канонічного права. Якщо у звичаєвому слов‘янському праві для позначення 
свідка в судовому процесі використовувався термін «видок», то в 
церковнослов‘янських текстах — «сведетель». Якщо в звичаєвому 
слов‘янському праві для характеристики власності, майна застосовувались 
термін «дом», «живот», то в канонічних текстах — «имение». Для 



 203 

позначення відсотків по договору займу у давньослов‘янському праві 
вживались терміни «рез», «наклад», пізніше «рост», а в 
церковнослов‘янському — «лихва». У звичаєвому праві невільна людина 
іменувалась «холопом», а в церковному праві — «рабом».  

Слід відмітити, що число запозичень у сучасному законодавстві 
значно збільшилось, з‘явилась велика кількість нових термінів, раніше не 
заподіяних в нормотворчості, наприклад з латинської мови: сервітут, 
агент, акредитив, акцепт, бенефіціар, кондомініум, контракт, ліцензія, 
оферта, приватизація, реклама; з французької мови: аваль; з англійської 
мови: брокер; з грецької мови: іпотека тощо.  

В термінології IX — XIV ст.ст. виникають і отримують свій подальший 
розвиток юридичні терміни, що відносяться до органів державної влади і 
управління («владичен суд», «владичен намісник», «волостель», «дань», 
«городник», «господа»), права власності («боржник», «борть», «живот» 
(майно), зобов‘язального права («банкротство»), спадкування 
(«безатщина», «ближики», «задница», «заклич»), шлюбно-сімейного права 
(«блуд», «брак», «чадо», «вдова», «вінчана жена», «жена водимая»), 
кримінального права («боевник» (вбивця), «вира», «напіввира», «вино», 
«головник», «головництво»), судового процесу («безсудна грамота, 
«залізо» (ордалій), «видок», «жереб») тощо.  

Чинники, що вплинули на еволюцію звичаєвого права України. Перші 
дослідники давньоруського права відмічали вплив на руське право 
скандинавського (норманського) права. Цей вплив розглядався ними як 
природний наслідок приходу варягів. Той факт, що варязькі дружини 
принесли на Русь нову військову організацію і передали слов‘янам свій 
досвід ведення війни на морі й суходолі, не викликає заперечень. Однак 
питання про те, наскільки глибоким був вплив варягів поза військовою 
сферою, в тому числі й правовій, досі залишається спірним. Відомим є 
звичай розподілу військової здобичі, який існував у варягів, слов‘ян й 
пізніше у козаків. Згідно звичаєвого права здобич — це колективна 
власність усього війська, яку належить згромаджувати докупи і чесно 
ділити. Характерно, що у січовому товаристві, а пізніше й в гайдамацьких 
загонах, процес розподілу здобичі називається татарським словом «дуван» 
— пай. 

Ідея значного (або ж визначального) впливу варягів на становлення й 
розвиток давньоруської держави й давньоруського права обстоювалася 
прихильниками так званої норманської теорії, що постала ще у XVIII ст. 
Створена німецькими вченими (дисертація Г.Ф. Міллера «Походження 
імені народу російського» та його учні й послідовники), ця теорія була 
сприйнята й деякими російськими істориками (М.М. Карамзін, Ф.Л. 
Морошкін, К.Д. Кавелін), в тому числі й істориками-юристами (М.П. 
Погодін). Загальне висхідне положення норманської теорії, що зводилося, 
по суті, до тези про запровадження чи насадження варягами власних 
державних і правових інститутів серед підвладного слов‘янського 
населення, при дослідженні давньоруського права втілилося в ідеї повного 
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(чи майже повного) запозичення східними слов‘янами скандинавських 
правових норм та інститутів.  

Звичайно, не можна не врахувати ту роль, яку зіграли нормани в 
організації Київської держави та розвитку права. Однак сам прихід варягів і 
захоплення ними політичної влади ще не передбачає докорінної зміни 
правової системи і витіснення місцевого права привнесеним. Навіть якщо 
допустити, що норми іноземного походження були більш досконалішими за 
місцеві, вони не могли сприйматися цілком і беззаперечно та порушити 
внутрішні закономірності розвитку державно-правових явищ. Взаємовплив 
скандинавського права й руського полягав не у запозиченні норм, а у 
взаємодіях, у використанні термінології, юридичної техніки, окремих 
правил. Схожість звичаєвих правил поведінки варварських народів 
обумовлена насамперед впливом дії однакових суспільно-історичних 
факторів, проте розвиток права не може не відображати власні тенденції 
генезису суспільних відносин.  

Ще більшого впливу на українське право здійснило візантійське 
право (Г.Г. Літаврин, Л.В. Милов, Я.М. Щапов)

1
, особливо після 

налагодження торговельних відносин, укладання договорів та прийняття 
християнства на Русі й поширення норм церковного права. Переклад на 
старослов‘янську мову священних та богослужбових книг, здійснений 
святими рівноапостольними Кирилом та його братом Мефодієм, сприяли 
рецепції норм канонічного права, що значно вплинуло на звичаєві норми, 
формування яких здійснювалось у суспільстві з язичеськими віруваннями.  

Руське звичаєве право багато в чому суперечило християнській 
моралі і нормам церковного права: багатоженство, способи і умови 
здійснення шлюбу, відпущення дружини, наложництво та інше — все 
потребувало виправлення. З часом майже усі юридичні джерела повністю 
були приведені у відповідність до принципів християнської моралі, ідеології 
та норм поведінки. Прийняття християнства призвело до встановлення 
християнських форм шлюбу і сприйняття візантійського шлюбного права. 
Шлюбові передували заручини, які отримували релігійне освячення в 
особливому обряді. За нормами візантійського права, заручини — це лише 
перша стадія шлюбу, яка веде до встановлення родинних зв‘язків, це 
звичайний договір, що міг укладатися в письмовій формі. Церква ж 
вважала шлюб не тільки договором, а й таїнством, однак цей вплив ще 
довго не сприймався і звичаєві норми тривалий час домінували у шлюбних 
відносинах.  

За звичаєвими нормами (Руська Правда) дружина відповідала за 
борги чоловіка і несла покарання за його злочини, але згодом під впливом 
візантійського права, звичай змінюється, спочатку дружина звільняється від 
особистих кар, а потім і від майнової відповідальності за злочини чоловіка 
в частині майна, яке належало їй (посаг, вєно, привінок). 
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Візантійське право, наприклад, піклується про знищення розбою 
установленням смертної кари на підставі «градського закону», забороняє 
князям віддавати своїх дочок заміж за іновірців, продавати християн, 
визнає незаконним багатоженство і вступ у четвертий шлюб чи в близьких 
ступенях родства і без священного обряду вінчання.  

Візантійська традиція у розвитку відносин влади й церкви — 
«симфонія двох влад» — вплинула на формування інститутів князівського 
управління. У політичному відношенні християнство сприяло перетворенню 
правителя з вождя племені на короля чи князя. У політичному аспекті 
вперше з'явилися сильні центральні органи влади (церковні та світські). На 
чолі племен і місцевих, і феодальних общин стояли князівська й церковна 
влада.  

Із об‘єднанням Литовської і Польської держав почався процес 
поширення норм польського права на українські землі, однак у більшості 
випадків ліквідація руських правових інститутів прямо за мету не 
ставилась, й руське право продовжувало діяти. В цілому ж польський 
вплив на українських землях, що були включені в склад Литовського 
князівства чи Королівства Польського, виразився не стільки у 
запровадженні власне польських правових інститутів та норм, скільки у 
поширенні норм права німецького (наприклад, магдебурзького) у вигляді 
привілейних грамот. 

Однак серед інших чинників чи не найбільший вплив на формування 
українського середньовічного звичаєвого права здійснило християнство. 
Юридична культура Давньої Русі формувалась, безсумнівно, під впливом 
християнської церкви в перехідний період від язичества до християнства. 

Як відмічає Г.Дж. Берман, християнське вчення, засноване на 
спокутній місії Ісуса Христа, було об'єднавчою ідеологією

1
. В ХІ — ХІІ ст. 

церква стала організованою структурою, незалежною від імператорів, 
королів і феодалів, зі своєю ієрархією церковних судів. Дуалізм світської й 
церковної правових систем, у свою чергу, призвів до того, що одночасно 
застосовувалась юрисдикція церковних і світських судів. Найбільш 
освіченим в релігійному, філософському та правовому відношенні було, 
звичайно, духівництво.  

Християнська мораль здійснила великий вплив на формування 
юридичних норм поведінки тогочасного суспільства. Християнське вчення 
запровадило ідею про споконвічну рівність усіх людей перед Богом: жінок і 
чоловіків, рабів і вільних, бідних і заможних, дітей і дорослих. Глибока 
релігійність людей, яка пронизувала все життя і супроводжувала людину 
того часу від народження до смерті, є найхарактернішою рисою 
Середньовіччя. Це сприяло виникненню і розповсюдженню однієї із систем 
права — канонічного права християнської церкви. 
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Позитивний вплив християнства на звичаєве право європейських 
народів та українського права виявлявся в багатьох факторах. По-перше, 
християнство принесло із собою писемність, що сприяло запису племінних 
звичаїв і надавало їм роль закону. Це спостерігається на прикладі Салічної 
Правди Хлодвига, першого християнського короля франків, Законів 
Етельберта — правителя Кента, що був першим християнським королем в 
Англії, а чотирма століттями пізніше — на прикладі "Руської Правди", 
виданої першими християнськими князями Київської Русі. Поява 
юридичних збірників полегшила переговори з полагодження спорів, а також 
зміцнила юрисдикцію властей щодо покарання найсерйозніших злочинів.  

Християнство суттєво вплинуло на доказування шляхом принесення 
клятви та присяги, оскільки вони набули християнської форми й 
підтримувалися церковними санкціями. Поняття гріх та злочин якщо не 
ототожнювалися, то були дуже близькими. Церковне покарання мало на 
меті перш за все покаяння, «врачування душі грішників», про що писав в 
канонах автор монастирських правил Василій Великий та визначали 
канони Вселенських соборів. Церковне покарання називалось єпитимією і 
полягало в здійсненні певних дій: посилений піст, благодійність, відлучення 
від причастя тощо. Церква запровадила одне з поширених покарань у 
середньовіччі — позбавлення волі — ув’язнення у монастир, спочатку з 
політичних мотивів, яке цілком природно узгоджувалось із вимушеним 
постригом у монашество. В період розвитку давньоруської держави деякі 
автори виділяють два види цього покарання: «ув‘язнення в залізо» 
(кайдани) — більш легкий вид і «ув‘язнення в погріб» — більш тяжка 
ступінь. 

Монастирське ув‘язнення — одне з найтяжчих покарань, що 
застосовувалось з найдавніших часів. Так, в Никонівському літописі 
вказується, що ще з початку XI ст. єретики ув‘язнювались у погребах 
архієрейських будинків

1
. У Давньоруській державі такими монастирями 

були: Києво-Печерський, Видубицький, пізніше Переяславський 
Івановський монастир, Новгород-Сіверський Спасо-Преображенський 
монастир, Софронівський монастир у Путивлі, Гамаліївський Пустинно-
Харлампіївський монастир, покровителем якого був гетьман 
І.Скоропадський. Кирило-Білозірський монастир, заснований у 1397 р., став 
відомим як місце заслання й ув‘язнення князів та бояр. Жінок утримували у 
в‘язницях Суздальського, Покровського, Долматовського, Тихвинського та 
інших монастирів. У 1670 р. у каземати Тихвинського жіночого монастиря 
потрапила активна учасниця селянського повстання Степана Разіна 
Степанида, яка очолювала повстанський загін Слобідської України. 
Відомим є сумнозвісний Соловецький ставропігіальний першорозрядний 
чоловічий монастир, заснований в першій половині XV ст., в одному з 
найсуворіших казематів якого провів в ув‘язненні 16 років останній кошовий 
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отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський. У монастирській в‘язниці 
Миколаївсько-Карельського монастиря помер видатний релігійний діяч 
свого часу Феофан Прокопович, звинувачений у неблагочестивих 
висловлюваннях про Катерину II.  

У Середньовіччі існував звичай, що став традицією, за яким датою 
свого народження вважали день здійснення священиком таїнства 
хрещення. Метричні книги, що велися церковнослужителями, реєструючи 
шлюб, стали матеріалом для багатьох уточнень і з'ясування генеалогічних 
зв‘язків. 

Під впливом християнства відбулися зміни в характері й методах 
давньоруської дипломатії. Після введення християнства церква одразу ж 
включилась в політичне життя країни. У міжкнязівських відносинах 
удільного періоду дипломатичні доручення нерідко покладались на 
авторитетних церковних діячів, наприклад, Сергій Радонежський їздив 
послом від Дмитра Донського до Олега Рязанського, а пізніше у XVI — XVII 
ст.ст. духовні особи включались в склад дипломатичних місій лише на 
правах осіб, що їх супроводжували. Це відображало загальноєвропейські 
правила.  

Відомий звичай в дипломатичних відносинах, що зародився на Русі з 
давніх-давен й існує до цього часу — принесення дарів. Візантійські 
імператори та турецький султан взагалі відмовляв в аудієнції послу, якщо 
той був без подарунків. А перші представники династії німецьких 
Габсбургів зазвичай прибували у Москву без подарунків. Коли придворні 
сказали С. Герберштейну (1517 р.), що він нічого не привіз государю 
Василю III, він відповів, що в них «немає такого звичаю». 

З Русі в Європу зазвичай посилалось хутро, але ні в якому разі не 
пошиті з нього шуби. У відносинах рівного з рівним дарувати одяг не 
годилось. Білячі шкури, куниці, горностаї, вершину піраміди займали чорно-
бурий лис і соболь. Вовчі, лисячі, боброві і лосеві шкури були скоріше 
виключенням ніж правилом. Головував соболь, який мав, очевидно, крім 
ринкової, ще й символічну цінність. В чині великокнязівських весіль жених і 
наречена вступали в церкву по килиму, на чотирьох кутах якового клались 
соболячі шкури. Вони ж при вінчанні підкладались під ноги молодятам, а 
потім сваха тричі обносила їх голови соболиною зв‘язкою. Тим самим 
закликались щастя і добробут. Соболі на Русі виконували функцію грошей, 
а в ролі дипломатичного дару могли демонструвати дружбу государя і 
багатство його скарбниці. 

Самі дорогі соболі направлялись поштучно чи в парі, менш цінні — 
«сороками». У 1488 р. Іван III послав угорському королю Матяшу Корвину 
дивовижний подарунок: «соболь черн, ноготки у него золотом окованы с 
жемчюгом, двадцять жемчюгов новгородских»

1
. Очевидно цей раритет був 
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привезений в Москву з Новгороду. Тамтешні златоковалі вміли справитися 
із завданням не менш складним, аніж підкувати блоху. 

Гроші ніколи не були предметом дару ні на Русі, ні в Московії. 
Існувало уявлення, що гроші можуть бути лише «жалуванням» від 
старшого до молодшого, від суверена — васалу. Гроші могли бути 
прийняті лише в тому випадку, якщо представляли собою не окремий дар, 
а частину якогось іншого.  

Правові звичаї конституційного характеру. Первісне 
народоправство в Київській Русі втілювалося у вічах, що являли собою 
народні зібрання й діяли майже на всіх східнослов'янських землях. Віче (від 
старослов'ян. "вет-совет") — орган прямого народоправства, який 
поступово заступив племінні народні збори окремих земель. Вічовий 
звичай був поширений в усіх волостях і функціонував у вигляді зборів 
громадян старшого міста землі (чи князівства), які розглядали та виносили 
ухвали у справах, що стосувалися цілого князівства.  

Збиралися віча на княжому дворі, торговищі чи церковному майдані. 
У Києві скликання віча часто відбувалося через глашатаїв (бирючей), а в 
Новгороді тривалий час дзвонили в спеціальний вічовий дзвін. Головував 
на зборах, як правило, князь, він же і скликав частіше вічові збори, однак в 
окремих випадках головував на вічі єпископ, іноді тисяцький. Судячи з 
літописів, вимагалося, щоб учасник віча був вільною людиною і не 
знаходився під батьківською опікою або не був у приватній залежності 
(закупи, холопи, раби). Як правило, на вічі обговорювалися питання війни і 
миру, кандидатури князів, посадських, а на Новгородському вічі також 
тисяцьких, архієпископів, архімандритів. У Новгородській і Псковській 
феодальних республіках вічу належала вища законодавча й судова влада. 
У розпорядженні новгородського віча були також фінанси й земельний 
фонд. Віче у Києві збиралось не у спеціально відведеному місці — 
Софійський майдан у Києві, а на торговому майдані на Подолі — 
теперішня Контрактова площа, на березі річки Почайни — біля Туровської 
божниці — в районі теперішньої вулиці Борисоглібської. Це так звані чорні 
віча. 

На Запорозькій Січі, як між іншим і в інших державах Середньовіччя, 
не було писаної конституції в сучасному розумінні слова, однак тут існував 
неписаний конституційний лад на основі постанов Кола, рішень Коша, 
судових прецедентів і, головне, звичаїв. На відміну від загальновизнаного 
сьогодні принципу поділу влади на три гілки (законодавчу, виконавчу й 
судову), в Запорозькій Січі державний лад тримався на військовій, 
управлінській чи адміністративній владі, а також на судовій та церковній 
владі. Представницьким органом влади на Січі можна вважати Козацьку 
Раду (Коло), на якій право голосу мали тільки козаки; гласно та відкрито 
проходили її зібрання та голосування, що вважалось ознакою вольностей.  

Січові ради відтворювали староруські традиції народних віче, це був 
орган козацького самоврядування у вигляді загальних зборів козаків. По 
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суті, це була своєрідна форма народоправства, оскільки вища влада на 
Січі належала зборам, а не уповноваженим чи обраним представникам.  

Поряд з обранням отамана та старшини, вирішенням питань війни та 
миру, на Колі «кидались ляси», тобто проводилось жеребкування на право 
користування земельними ділянками та угіддями. Однак у демократизмі 
козаків можна віднайти ряд вад, що були властиві тогочасному суспільстві. 
Голосування було примітивним, рішення приймались без належного 
обговорення, своє ставлення козаки виражали криком, підкиданням шапок. 
Розбіжності іноді вирішувались бійкою, траплялися випадки крайньої 
нетерпимості. Січові Ради збиралася в обов'язковому порядку військовими 
осавулами, а потім курінними отаманами тричі на рік, як правило, першого 
січня Нового року, у другий або третій день Великодня та 14 жовтня (Свято 
Покрови — храмове свято Запорізької Січі). Крім того, на вимогу козацького 
товариства чи "сіроми", рада могла бути скликана й в інший час. 

З давніх-давен предметом цивільно-правового регулювання є 
майнові відносини (власності та товарообігу) та немайнові відносини 
(інтелектуальне право, «добре ім’я»). У цивільно-правових відносинах 
існував поділ речей на рухомі та нерухомі («живот» і «отчина»). Рухомі речі 
у звичаєвому праві мали назву — «маєток», тобто ті, що можуть бути 
відокремлені від інших речей («мати», «взяти в руки»). Існували й інші 
терміни для позначення майна, наприклад, «худоба» — гроші та інші 
предмети статку, «збоже» — зерновий хліб. 

Підставами набуття права власності та володіння визнавалися 
окупація, займанщина, різноманітні угоди, знахідка речі та заподіяна 
шкода. На відміну від окупації, яка визнавалася способом набуття права на 
майно, знахідка речі або покладу, що вже перебували у чужій власності, за 
давньоруськими правовими традиціями не давала права власності, 
очевидно тому, що для придбання такої речі не затрачено праці тим, хто її 
знайшов (ст.ст. 12, 13 «Руської Правди»). Особа, що знайшла якусь річ, 
була зобов‘язана сповістити про це, повернути її власникові, а якщо 
протягом трьох днів власник не знаходився, мав віднести річ до княжого 
двору «по-давньому» і отримати винагороду за знахідку. Покарання 
передбачалось у тому випадку, якщо особа, не повертала знайдену річ, а 
власник заявив, що річ пропала. Особа, яка приховувала знайдену річ, 
вважалась злодієм. 

Зобов’язальне право передбачало, що договір вважався укладеним, 
якщо сторони угоди з'ясували всі умови договору, й при цьому діяло 
правило виражене формулою «рядься, та оглянься, верши, та не спіши». 
Завершальна формула угоди відзначається обрядовими діями: молитвою, 
рукобиттям, могоричем або завдатком. Угода набуває вигляду 
безповоротного юридичного акту. 

Головною умовою визнання дійсності угоди є вільне волевиявлення 
або згода контрагентів. Це волевиявлення мало бути висловлено в будь-
якій формі, на словах чи письмово: коли угода укладається на словах, то її 
супроводжує певний обряд — молитва, рукобиття, могорич (найбільш 
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стабільна і поширена дія, яка закріплювала угоду), розрізання хліба (при 
розподілі) тощо. Особа, що не досягла вікової зрілості, за звичаєм не могла 
бути зобов'язаною стороною «знай толк, не давай малому в борг». Зміст 
договору, який становили умови, за яких він укладався, мав бути законним і 
не суперечити народним звичаям.  

Інститут застави був дуже характерним правовим явищем того 
часу. Поза нинішньою формою заставного права — іпотекою історичне 
минуле нашого народу знало попередні форми — фідуціарну й пігнусову.  

За фідуціарної форми кредитор одержує заставлену річ не тільки 
у своє користування й посідання, а й у повну власність аж до моменту 
викупу заставленої речі боржником. Поступ юридичної думки щодо 
заставного права пішов у напрямку полегшення становища боржника, у 
результаті чого виникла пігнусова форма, за якої право власності на 
заставлену річ лишалося при боржникові, а на кредитора переходили 
тільки користування й володіння. З часом виникає можливість зберігати 
право власності на об'єкт застави не тільки протягом одного заставного 
строку, а декількох, аж до викупу його нащадками (байдуже якого 
покоління). Отже, заставне право кредитора ніколи не переходило в право 
власності, даючи, таким чином, змогу зберігати родові маєтки українських 
родин і становлячи характерну рису нашого національного заставного 
права. Вона має назву: застава "на урок". 

У цій своєрідній формі відчувається відгук давньої ідеї про 
неможливість відчуження нерухомості. Допускалася як виняток лише 
пігнусова форма заставного права у вигляді застави "на упад", тобто на 
спеціально обумовлений в договорі строк із зазначенням терміну "на упад". 
Пігнусова форма застави "на упад" діяла і в пізніші часи — литовські й 
гетьманські. При несплаті своєчасно боргу суд міг призначити 
шеститижневий строк для його погашення, після чого могло бути скасовано 
стягнення на заставлене майно. Особливістю застави "на упад" було й те, 
що спадкоємці заставодавця, який помер до настання терміну сплати 
боргу, могли в будь-який час викупити заставлене майно навіть після 
спливу цього строку. 

Найбільш довготривалими виявилися норми що регулювали 
селянські трудові та земельні відносини. Ще й радянському земельному 
та цивільному праву був відомий інститут «селянського двору», під яким 
розумілося спільне селянське господарство кількох осіб, що, як правило, 
перебували у родинних стосунках. Оскільки майно двору належало всім 
його членам, питання прийняття нового суб‘єкта набувало важливого 
значення. Законодавство, однак, не давало чіткої відповіді на порядок та 
умови такого прийняття, хоча й передбачало можливість жінки набути 
такого статусу при одруженні незалежно від волі решти членів 
господарства. Щодо інших випадків, то тут доводилося звертатися до 
положень звичаєвого права, яке передбачало, що для прийняття так 
званих «приймаків» необхідна згода усіх членів родини. 
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Основним інститутом шлюбно-сімейного права був моногамний 
шлюб, початковими формами якого в дохристиянську епоху можна назвати 
викрадення, купівлю чи приведення жінки, а також дозволявся конкубінат. 
Патріархальний характер феодальної української родини визначав 
провідну роль її глави — батька чи старшого сина (іноді брата), рідше — 
матері. Важливою підставою визнання прав членів родини було трудова 
участь у господарських роботах, так, навіть батько в сім'ї зберігав свою 
владу до того часу, поки міг працювати, коли ж він старівся, влада 
переходила до старшого сина. Народна правосвідомість умовно виділяла 
певне коло питань "жіночого права" ("жіноча дорога від печі до порога"). 

Незважаючи на вплив церковного канонічного права, традиційне 
народне право протягом століть обумовлювало й закріплювало функції, 
особисте й майнове становище членів сімейного союзу, порядок 
спадкування тощо. 

Відомо, що моногамний шлюб існував у полян, для інших же 
слов‘янських племен була характерна полігінія (багатоженство). 
Предвесільна обрядовість укладалась в таку схему: розвідини — сватання 
— оглядини — заручини — весілля. Мовою звичаєвого права заручини 
жениха і нареченої називалися «зговір» і по суті являли собою договір про 
майбутній шлюб, в тому числі майнові наслідки у випадку, якщо шлюб не 
відбудеться. Скасування заручин вважалося зневажанням святості канонів 
православної церкви. У давні часи, якщо дівчина належала до іншого роду, 
то за неї платили викуп («вєно») родичам.  

Серед обрядів укладання шлюбу один з самих відомих: наречений 
тричі обвозив наречену на санях чи на коні навколо священного дуба або 
навколо озера, або просто підводив наречену до водойми, закликаючи 
воду у свідки. В індусів до цього часу шлюб укладається подібним чином: 
наречені тричі обходять навколо вогню, закликаючи його у свідки. Вода як 
стихія шанувалась слов‘янами. Щодо традиції об‘їжджати навколо дерева, 
то слід зазначити, що ліси у слов‘ян були предметами особливого 
поклоніння і шанування. За слов‘янською міфологією, перш ніж було 
створено небо і земля, посеред первісної матерії стояли два дуби. 
Священні гаї у слов‘ян замінювали храми. У дохристиянській Русі 
молились під великими дубами і приносили жертви «рощеніями» тобто 
рослинами.  

Для українського права властивим є звичай, що існував у багатьох 
народів, під час одруження за нареченою давати «придане» чи «посаг». 
Принципове питання: чи давали за нареченою землю? Архівні дані 
свідчать, що звичай давати у посаг землю характерний для регіонів з 
достатньою забезпеченістю землею, особливо в періоди первинного 
набування власності, наприклад, на Лівобережній Україні та Слобожанщині 
у XVIII ст. Попри це, подекуди такий же звичай побутував у малоземельних 
регіонах, однак у заможних селянських родинах (Галичина, кінець XIX — 
початок XX ст.). 
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Спадкове право формується й розвивається внаслідок встановлення 
приватної власності. Сімейне право української родини становить 
власність усієї сім'ї, сім'я має обов'язки та відповідає за них наче 
правоздатна особа. Таким чином, українське право будувалося на 
сімейних і родинних засадах спадкоємства.  

У спадковому праві українського народу яскраво проявляються такі 
риси звичаєвого права як розмитість, розпорошеність, роздробленість. 
Звичаї однієї місцевості могли суттєво відрізнятися від звичаїв іншої, одні й 
ті ж відносини могли регулюватися звичаєвими нормами по-різному. Так, у 
1904 р. був виданий царський указ, що послужив основою для 
розпорядження міністра внутрішніх справ, за яким мировим посередникам 
усіх волостей в Україні належало докладно на основі розробленого 
питальника, з‘ясувати норми місцевої спадкової традиції. З‘ясувалася 
цікава ситуація: в межах однієї губернії відповіді на те саме питання щодо 
спадкового права були абсолютно різними і навіть протилежними. Так, 
наприклад, на питання «Якщо по смерті домогосподаря вдова його, 
вийшовши заміж удруге, прийме до себе приймака на господарство і 
приживе з ним дітей, то чи мають право останні однакове з дітьми від 
першого чоловіка на майно і землю?» три різні волості в межах Подільської 
губернії дали три відповіді. Тиврівська волость відповіла: «мають однакове 
право». Гавришівська волость дала категоричну відповідь: «не мають». А 
позиція Станіславчиської волості була такою: «не мають, якщо на це немає 
згоди дітей» (йдеться про дітей від першого шлюбу). Примітка історика В. 
Камінського: «Насправді розв‘язують від персонального становища і 
особистих стосунків». Останні слова є дуже показовими для народної 
традиції. Вони свідчать не лише про те, що «кожне село — свій звичай», а 
й про те, що народ намагався вирішувати кожне спірне питання відповідно 
до конкретної ситуації. Наприклад, якщо діти приймака були ледачі, 
крадійкуваті, нечемні, то люди вважали за можливе не давати їм спадщини 
першого чоловіка їхньої матері. Якщо ж були чемні, добре господарювали і 
дружили зі зведеними братами й сестрами, то громада (чи сімейна рада) 
постановляла зовсім інше. Для звичаєвої традиції притаманна особлива 
увага до особистісного чинника, почуття справедливості, здорового глузду. 

Давньоруське кримінальне право фіксує існування кровної родової 
помсти: «Якщо уб‘є муж мужа, то мстити братові за брата, або батькові, 
або синові, або дітям брата..» і застосування ордалії — суду божого в полі 
чи випробування водою чи залізом. У випадках, коли не були ясними 
обставини справи і не було безспірних доказів вини звинуваченого, обидві 
сторони спору виходили битися в поле, причому закон допускав заміну — 
якщо позивач чи інша сторона були похилого віку, він міг виставити замість 
себе іншу людину.  

У Давній Русі застосовувались випробування вогнем і водою. Перше 
вважалось більш тяжким. Полягало воно в тому, що людина, яка 
проходила це випробування, повинна була взяти в руку кусок розпеченого 
заліза. По вигляду ран і швидкості їх за живлення судили про винуватість 
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чи невинуватість людини. Випробування водою полягало в тому, що 
людину, яку випробували, приводили до річки чи до озера, особливим 
заклинанням освячували воду і потім кидали у воду в зв‘язаному вигляді. 
Якщо він тримався на поверхні води, значить, вода його не приймала до 
себе, і його визнавали нечистим, тобто винним. Якщо ж він занурювався у 
воду, значить, був чистим. В такому випадку його виймали з води і 
приводили до тями. Між іншим, проти звичаю кровної помсти виступав 
Володимир Мономах у своєму знаменитому «Повчанні дітям» проти 
смертної кари як такої. 

Після відміни кровної родової помсти як способу покарання злочинця, 
вводиться приватна винагорода на користь родичів убитого, яка 
називалась «головництвом» чи «головщина», тобто плата за голову. 
Голова як символ життя — під впливом цього смислу пізніше виник термін 
«уголовне право». 

Заміна кровної помсти особистим викупом існувала давно ще до 
князювання Володимира Великого. До часу його правління, за звичаєм, 
смертної кари зазнавали розбійники. Володимир замінив смертну кару 
грошовим штрафом, яка була поновлена за часів Ярослава Мудрого, після 
його смерті Ярославичі замінили її грошовим штрафом. Штрафна користь 
князя чи суспільства («людей») називалася вирою, а злочин — «кривда», 
«обида». 

У кримінальному праві довгий час, аж до кодифікації права у XVIII ст. 
«Зводі прав, за якими судиться малоросійський народ» та «Екстракті 
малоросійських прав», зберігалися риси приватно-правового характеру, 
диктовані традиціями звичаєвого права, зокрема визначення видів 
покарання за злочин відбувалося залежно від волі потерпілого. 

Процесуальне право у давні часи мало характер приватної розправи, 
існувала звичаєва колективна кримінальна відповідальність роду чи 
громади — верви.  

Помилування злочинця — це не просто звичай, зафіксований у наш 
час у конституції та кримінальному законі, це традиція, що сягає давніх 
часів Київської Русі. У давнину община, що збиралася на карному місці, 
могла вимагати звільнити злочинця від покарання на смерть. Помилування 
могло статися при умові, що дівчина чи вдова, яка просила про 
помилування, негайно одружиться із засудженим. Згоду одружитися жінка 
виявляла обрядом пов‘язування хустки на шию або голову злочинця. Цей 
правовий звичай зберігався й в козацькому суспільстві. 

Характер магічної клятви мали і свідчення послухів на 
давньоруському суді. В епоху «Руської Правди» кожна сторона могла 
виставляти своїх послухів. Послух повинен був підтверджувати все, що 
вимовляв той, хто його привів. Підтвердити слід було буквально («слово в 
слово»). При найменшій помилці одного з послухів, сторона втрачала 
позов. Якщо послухи обох сторін виходили чистими, суд вимагав, щоб вони 
йшли на роту.  
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Отже, звичаєві засади застосування окремих правових норм в історії 
виникнення та розвитку українського права визначили його національну 
направленість. Формування українського права відбувалось під впливом 
багатьох чинників політичного, економічного, соціального, релігійного, 
морального, іноземного й іншого характеру. Однак слід визнати, що 
розвиток національного українського права обумовлений насамперед 
внутрішніми закономірностями етногенези, національними звичаями та 
традиціями, засадами християнської моралі й релігії. Розвиток 
національної правотворчості базувався на моральних засадах, українській 
ментальності та правосвідомості й був зупинений з поширенням на 
українських землях російського законодавства у XIX ст.  

Сфера регулювання суспільних відносин останнім часом у вітчизняній 
правовій системі зазнала суттєвих змін. Ринкова економіка вимагає нових 
принципів і підходів у її регулюванні, що закладено в нових нормативних 
актах прийнятих законодавцем останнім часом (Цивільний кодекс, 
Земельний кодекс, Сімейний кодекс). Принципи юридичної рівності, 
диспозитивності, законодавчого обмеження державного втручання в 
приватні справи, судового захисту суб‘єктивних прав підвищують цінність 
права в суспільстві.  

Такі зміни відбулись і в безпосередньо пов‘язаній із здійсненням 
правового регулювання суспільних відносин сфері джерел права. Сьогодні 
стало можливим формування правових норм у децентралізованому 
порядку, тобто поза рамками законотворчого процесу, що визнається 
певним нововведенням з боку держави.  

Поряд з нормативно-правовим актом, який тривалий час вважався чи 
не єдиним джерелом і формою права, сьогодні законодавчо закріплено 
правовий звичай, звичай ділового обороту, національний звичай як форму 
права (ст. 7 Цивільного кодексу України, ст. 11 Сімейного кодексу України 
та навіть у Кримінальному кодексі — ст. 438). 

Звичай історично і фактично передував закону. Він і в наш час 
виконує функцію, регулюючи такі соціально значущі відносини, де 
втручання законодавця або передчасно, або небажано. Закон у ряді 
випадків для свого розуміння потребує доповнення звичаєм. Поняття, які 
використовує законодавець, також часто потребують пояснень з точки зору 
звичаю. Неможливо, наприклад, не звертаючись до звичаю, сказати, коли 
поведінка певної особи помилкова, чи є даний знак підписом, чи може 
правопорушник посилатись на пом‘якшуючі обставини, чи є певне майно 
сімейним сувеніром, чи були моральні підстави для отримання письмового 
підтвердження зобов‘язання. У таких випадках звичай виконує роль 
«додатку до закону». 

Типовим для сучасного права є не посилання на звичай 
(санкціонування звичаю в нормативному акті), а нормативне закріплення 
самого звичаю, тобто пряме перетворення його в норму, встановлену 
законодавчим актом оскільки правовий звичай може існувати як в 
теоретичних так й історичних конструкціях.  
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ШЛЮБНІ "ТАБУ" У ВІЗАНТІЙСЬКІЙ ПРАВОВІЙ КУЛЬТУРІ 

 
MARRIAGE "TABOOS" IN THE BYZANTINE LAW 

  
В статті з’ясовуються причини і правовий зміст нормативних 

заборон візантійського права при вступі у шлюб відповідно до 
християнської ціннісно-правової парадигми. 

 
In the article the reasons and legal maintenance of normative 

prohibitions of Byzantines law at the entry in marriage according to a 
christening valued-legal paradigm turn out. 

 
Заборони при вступі у шлюб виникли очевидно в добу пізнього 

палеоліту, коли сформувалась екзогамна родова община. В правових 
традиціях усіх цивілізацій шлюбні табу були однією із якісних 
характеристик правової культури цивілізованих народів. Зайнявши 
домінантне становище уже в їх ранніх історичних та правових 
пам‘ятниках — перших, знаково фіксованих формах національної 
самосвідомості, шлюбні ―табу‖ стали визначальною рисою їх історичного 
розвитку. Наприклад, руський літописець, намагаючись виділити 
цивілізованих полян на фоні інших племінних союзів підкреслює, що 
звичай та закон полян забороняють шлюб та статеві стосунки між 
найближчими родичами і свояками. Натомість серед інших племен таких 
заборон суворо не дотримуються, а їх шлюбні обряди, зауважує 
літописець, мають ―звіриний‖ характер

1
.  

Головною перешкодою при вступі у шлюб в законодавствах та 
звичаях мабуть усіх цивілізованих народів була кровна спорідненість. 
Кровне змішування з найдавніших часів, зокрема, в античній міфології, 
вважалось не просто злочином, а найбільшою карою долі, трагедією 
людини, яка порушила це табу несвідомо (не знаючи, що вступає в 
статевий зв`язок з кровно спорідненою особою) і згодом прозрівши, 
усвідомлює глибину свого морального падіння. Класичний приклад — це 
міф про царя Едіпа, який вважав себе найщасливішим із смертних, а 
згодом зрозумівши, що несвідомо колись убив власного батька і 
одружився з власною матір`ю, перетворився у власних очах у бридку 
потвору.  

Заборони на шлюб у правовій культурі різних народів мали свою 
амплітуду і були тісно пов'язані з іншими традиційними інститутами 
суспільства. Наприклад, у Єгипті допускався шлюб-інцест рідних дітей — 
нащадків володаря престолу. Натомість в грецькій традиції інцест Едіпа 

                                                 
1
 Полное собрание руских летописей. Том 38. Радзивиловская летопись. — Ленинград, 1989. - c.14. 
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став прокляттям для нього та його роду. Міф про Едіта, його гріх 
безкомпромісно визначив тенденцію шлюбних стосунків античної, 
візантійсько-християнської та фаустівської (західної) цивілізацій. У 
візантійському праві, за Шестикнижжям Арменопуло, розрізняються три 
типи заборонених шлюбів: інцест, дамнат та нефарій. Інцест — 
незаконний та злочинний шлюб між родичами, дамнат — ―непристойний 
шлюб‖, наприклад, з опікуном, нефарій — заборонений шлюб з 
черницею

1
.  

Відсутність перешкод (заборон) на шлюб у Візантії був однією з 
головних умов/підстав його здійснення. Якщо інші умови (воля наречених 
та згода їх батьків чи родичів, досягнення шлюбного віку) мали відносне 
значення і їх порушення не скасовувало шлюб (обмежуючи 
правапорушників), то порушення різного роду заборон було підставою 
вважати шлюб незаконним, протиправним та злочинним. В багатьох 
випадках порушники несли кримінальну відповідальність. Однак, не за 
укладення шлюбу, а перш за все за порушення ―табу‖ на статеві 
відносини певних категорій осіб (Ecloga, ХVІІ, 33; 37)

2
. 

Візантійське законодавство, починаючи з Еклоги (VІІІ ст.), жорстоко 
карало винуватців інцесту, при чому покарання прямих родичів до 
другого ступеня спорідненості, здійснювали мечем, а інших близьких 
родичів та свояків, шляхом відрубування носа. Але про це дещо нижче. 

Головною умовою для укладання шлюбу у Візантії була відсутність 
спорідненості між нареченими, яка поділяється на кровну, за 
усиновленням, спорідненість через свояцтво та фіктивне свояцтво, 
духовна спорідненість. 

Кровна спорідненість у візантійському, як і у римському праві 
поділяється на пряму та побічну. Окремим видом кровної спорідненості, 
яка мала юридичні наслідки, переважно в шлюбному праві, була так 
звана фізична спорідненість, пов`язана з позашлюбними статевими 
відносинами та незаконнонародженими дітьми. 

Римське право, стосовно цього, репрезентоване правовою нормою 
сформульованою Гаєм в 12 книзі ―Коментарів до провінціального 
едикту‖, що увійшла до Дигест Юстиніана: ‖Не може існувати шлюб між 
тими особами, які знаходяться в числі висхідних чи низхідних (родичів), 
будь то найближчого чи більш віддаленого ступеня — до безкінечності.‖ 
(Д. ХХІІІ, 2,53)

3
. Тобто, заборонялося вступати у шлюб родичам, що 

послідовно походили один від одного. Така ж норма фіксується в jus 
gentium (право народів) і відповідно через уривок класика римського 
права Павла, в статті 68 (Д. ХХІІІ, 2): ―Згідно права народів, здійснює 
кровозмішування той, хто бере дружину із числа висхідних чи низхідних 

                                                 
1
 Арменопуло К. Шестикнижие. — Одесса,1908. -Ч.ІІ.– С. 37. 

2
 Эклога. Византийский законодательный свод VІІІ века (перевод Е.Э. Липшиц)// Эклога. Византийский 

законодательный свод VІІІ. Византийская Книга эпарха. — Рязань, 2006. – с.84, 85. 
3
 Дигесты Юстиниана. — Т. ІV. — Кн. ХХ-ХХVІ. — М., 2004 – с. 297. 



 218 

(родичів)‖
1
. Отже, головним пунктом порушення було кровозмішування — 

інцест. 
Взагалі інцестом у візантійському праві вважався шлюб з кровними 

родичами, як по прямій, так і по бокових лініях. Шлюб по боковій лінії 
заборонявся, але забороненим чи протизаконним не називався. 
Можливо це було пов‘язано з тим, що у Римській імперії та Візантії (до 
Еклоги та Трулльського собору) шлюби при спорідненості по боковій 
лінії, а саме винні особи, відповідно праву народів, підлягали, як 
зауважує римський юрист Павло, в окремій книзі ―Коментарів до 
Турпілліанового сенатконсульту‖, більш легкому покаранню (Д.ХХІІІ, 
2,68)

2
. По суті узаконювався шлюб-інцест двоюрідного брата та сестри, 

якщо вони, зауважував Павло в 1-й книзі ―Коментарів до Сабіна‖, 
посилаючись на Помпонія, отримували дозвіл від діда-домовладики і 
були дітьми його синів ( Д.ХХІІІ, 2, 3)

3
. Натомість шлюб імператора 

Клавдія з племінницею Агрипиною передбачався не за правом народів 
чи цивільним правом, а за відповідним (поспішно прийнятим) 
сенатконсультом, який виправдовував, як писав класик Гай, заборонений 
раніше шлюб в третій ступені спорідненості тим, що не можна 
одружуватись на племінниці по сестрі, а по брату дозволяється (Gai., 1, 
62)

4
. Так, імператорське свавілля отримало форму загальної норми, 

котра згодом втратила юридичну силу. Спочатку такі шлюби не 
сприйняла Церква, а згодом, з 342, року імператорське законодавство.  

Шлюб за сенат-консультом часів принципату Клавдія, за 
візантійським правом, цілком відповідав поняттю інцесту, до якого, за 
визначенням автора ―Шестикнижжя‖ Арменопуло, належать наступні 
випадки: шлюб з племінницею, з тіткою та двоюрідною сестрою. Інцест 
відрізнявся від ―дамнату‖ — забороненого шлюбу опікуна та підопічної чи 
вільновідпущенника з дружиною колишнього власника і т. ін.

5
. Такий 

шлюб вважався непристойним. Саме поняття ―непристойності шлюбу‖ 
перейшло у візантійське право з римського (Д. 23.2.42), але у Візантії, 
синтезувавши античні та християнські риси, воно отримало більш 
об‘ємне нормативне значення.  

Один із видів забороненого (беззаконного шлюбу) — ―нефарій‖: 
шлюб з черницею чи викраденою дівчиною

6
. Такий шлюб не визнавався, 

бо за викрадення дівчини чи монахині передбачалась страта мечем, а у 
випадку викрадення без зброї — відрубування руки. Тільки зі згоди 
дівчини зловмисник міг уникнути страти і укласти шлюб, але вона 
автоматично втрачала право на його спадщину. Даний приклад та 
випадок одруження з монахинею мали інші правові підстави та принципи 
для заборон, ніж різні види спорідненості. Одруження чи обезчещення 
                                                 
1
 Дигесты Юстиниана. — Т. ІV. — Кн. ХХ-ХХVІ. — М., 2004 – с. 307. 

2
 Там само. 

3
 Там само, с. 275. 

4
 Павлов А.С. Курс церковного права. — СПб.,2002 – с.242. 

5
 Арменопуло К. Шестикнижие. — Одесса,1908. -Ч.ІІ.– С. 37. 

6
 Там само. 
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монахині по різному каралось, але вина визначалась за єдиним 
принципом — неможливості приниження Церкви.  

За кровне змішування до другого ступеня включно візантійське 
право, починаючи з Еклоги передбачало смертну кару мечем (Ecloga, 
ХVІІ.33; Арменопуло, кн. 6, т.ІV)

1
. Натомість у Шестикнижжі Арменопуло є 

дві норми стосовно цього злочину: кровозмішування в шлюбі та поза 
шлюбом. Останнє каралось смертю. Перша розглядається в контексті 
шлюбно-сімейного права, а друга — в книзі з кримінального права. Шлюб 
же з прямими родичами, в книзі з шлюбно-сімейного права, мав 
безперечно карні, але не смертельні наслідки: 1) шлюб скасовувався; 2) 
винні втрачали права свого стану; 3) відправлялись на заслання; 4) 
майно конфіскувалось (якщо були діти від попереднього законного 
шлюбу, то майно віддається їм); 5) діти від протизаконного шлюбу не 
мали прав навіть називатися побічними дітьми і нічого не успадковували 
від батька

2
. Однак це ймовірно не стосується першої та другої ступенів 

спорідненості, оскільки законодавець, в кримінальній частині 
―Шестикнижжя‖, не визнає стосовно прямих родичів навіть поняття 
―протизаконного шлюбу‖ в кримінальній частині ―Шестикнижжя‖

3
. 

Натомість стосовно родичів від четвертої до шостої ступенів 
спорідненості поняття шлюбу вживається, але покарання передбачалось 
на рівні кровозмішування, для цієї категорії спорідненості. Втім, при 
буквальному аналізі згаданих норм з шлюбно-сімейного та 
кримінального права між ними цілком помітною є певна колізія. Так, в 
частині шлюбно-сімейного права законодавець дає цілком зрозуміле і 
чітке визначення: ―Протизаконний шлюб є той, який заключається між 
висхідними і низхідними родичами (в тексті російською ―родными‖)‖ в 
кримінальній частині ―Шестикнижжя‖. Після цього розглядаються правові 
наслідки ―протизаконного шлюбу‖, як ми уже з‘ясували, що є карними, 
але не смертельними. Це формально суперечить відповідній частині 
кримінального права. Разом з тим, цілком можливим є виключно 
―нормативістське‖ пояснення. В шлюбно-сімейній книзі ―Шестикнижжя‖, 
йдеться про наслідки ―протизаконних шлюбів‖, а в кримінальній — про 
покарання за інцест (шлюб не згалується) прямих родичів. Насамкінець, 
має право на існування думка, що цілком ймовірно колізія виникла через 
неузгодженість джерел (стосовно двох згаданих норм), які використав 
Арменопуло. Тим більше, формальні джерела цитуються ним дослівно, 
без редакційних змін, які, на думку сучасних дослідників, могли б 
стосуватися узгодження різних пластів (грецької) мови законодавчих та 
інших нормативних актів, а також різночасових позицій візантійських 
юристів.  

                                                 
1
 Эклога. Византийский законодательный свод VІІІ века (перевод Е.Э. Липшиц)// Эклога. Византийский 

законодательный свод VІІІ. Византийская Книга эпарха. — Рязань, 2006. – с.84, 85. 
2
 Арменопуло К. Шестикнижие. — Одесса,1908. -Ч.ІІ.– С. 35-36. 

3
 Арменопуло К. Шестикнижие. — Одесса,1908. -Ч.ІІ.– С. 212. 
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Отже, візантійське право розрізняло поняття шлюбу 
―протизаконного‖, ―забороненого‖ та ―беззаконного‖. За Шестикнижжям 
Арменопуло ―протизаконний‖ — це шлюб між прямими (висхідними та 
низхідними) родичами, ―заборонений‖ — шлюб між побічними родичами 
та свояками. До забороненого шлюбу належали не тільки за кровною 
спорідненістю, але й за поняттям ―пристойності‖ (суб‘єкти та об‘єкти 
опіки, вільновідпущенник та дружина колишнього власника). Натомість 
―беззаконний шлюб‖ — ―нефарій‖ не мав жодного відношення до кровної 
та інших видів спорідненості, а пов‘язаний з моральними принципами та 
їх порушеннями. 

Кровозмішування було і внаслідок шлюбів з родичами, по боковій 
лінії, але більш віддалені шлюби дозволялись, а меньш віддалені 
карались. Шлюб між побічними родичами, як уже підкреслювалось, 
також називався інцестом. Тяжкість кари, за Дигестами, залежала від 
того чи шлюб бокових родичів був відкритим чи таємним (Д.23.2.68)

1
.  

Римське право, систематизоване Юстиніаном, забороняло шлюби 
між найближчими побічними родичами, очевидно до четвертого ступеня 
спорідненості. Заборонявся шлюб між братом і сестрою (повнорідними 
та неповнорідними). Не можна було одружуватись з дочкою та внучкою 
брата та сестри. Останні були родичами четвертого ступеня. Норма, 
якою при цьому керувались, знаходиться в 3-тій статті, Х титулу 
Інституцій Юстиніана і сформульована таким чином: ―Не дозволялось 
одружуватись на внучці того, на дочці кого також не можна одружитись‖

2
. 

Не дозволявся конкубінат з дочкою сестри, хоч би вона й була 
вільновідпущеницею (Д.23.2.56)

3
.  

Заборонявся шлюб також з тіткою, зі сторони батька та матері, 
оскільки вони ―обидві займають місце батьків‖. На цій же підставі, 
заборонявся шлюб (четвертої ступені) з сестрою діда чи бабки. Але, за 
Інституціями, дозволявся шлюб четвертої ступені між дітьми рідних 
братів та сестер чи брата та сестри. Традиція одруження двоюрідних ще 
склалася в давніх суспільствах і пов`язана з бажанням залишити посаг в 
рамках сім`ї (т. зв. кроскузенний чи ортокузенний шлюб). Якщо норма 
зафіксована в 4 статті Х титулу Інституцій подає право на такий шлюб 
без жодних обмежень, то ст. 3, тит. ІІ, кн. 23 Дигест застерігає право на 
такий шлюб дозволом діда-домовладики. ‖Шлюб між ними може бути 
укладений тільки по моїй (діда-домовладики) волі‖, — писав Павло з 
посиланням на Помпонія

4
. Якщо мотиви шлюбу двоюрідніх за Дигестами 

відповідають традиційній ідеї збереження майна familia (не роду, а сім‘ї 
— мінімум з трьох поколінть), то в зв‘язку з появою норми Інституцій 
виникає питання: якими є її суспільні підстави та правовий смисл? Чому 
Юстиніан зберіг в Дигестах норму римського класика Павла, з його книги 

                                                 
1
 Дигесты Юстиниана. — Т. ІV. — Кн. ХХ-ХХVІ. — М., 2004. – с. 307. 

2
 Інституції Юстиніана. — Т.10.– М, 1998. – с. 35. 

3
 Дигесты Юстиниана. — Т. ІV. — Кн. ХХ-ХХVІ. — М., 2004. – с. 297. 

4
 Там само, с. 275. 
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―Коментарів до Сабіна‖, а в Інституціях юстиніанівські юристи Теофіл та 
Доротей, під керівництвом Трибоніана, змінили її правовий зміст? На 
перший погляд виникає думка про кодифікаційні тенденції авторського 
колективу Інституцій, які відображали не тільки парадигму класичного 
римського права, але й досвід посткласичного періоду, правові доктрини 
вчених Бейрутської та Константинопольської шкіл (університетів або, як 
свідчать джерела, академій) VІ століття. Тим більше, в літературі є 
досить поширеним погляд про спрощення Юстиніаном інститутів, як 
публічного, так і приватного римського права: визначення єдиного 
поняття приватної власності, спрощення інтердиктів, опіки та піклування, 
спрощення сінгулярного наступництва т. ін. В зв‘язку з цим, складається 
враження, що юристи Юстиніана просто впорядкували право на шлюб 
двоюрідних. Тобто, дозвіл на шлюб отримали не тільки діти двох братів, 
але сестри і брата чи двох сестер.  

Але для пояснення причин таких змін недостатньо лише шукати їх 
в межах шлюбного права, яке не дає відповіді на питання про мотиви 
―лібералізації‖ шлюбів названих родичів. Враховуючи традиційні та 
сучасні уявлення про обмеженість юридичного позитивізму, про 
недостатність аналізу основних понять й норм чинної структури права, 
варто було б опертися на ціннісні мотиви Юстиніанових кодифікаційних 
заходів. Доба Юстиніана — це період динамічних процесів формування 
християнської догматики та каноністики. Сам імператор, попри позиції 
деяких дослідників, займався не тільки відродженням та 
систематизацією римського права, але й проблемами Церкви. 

З ініціативи Юстиніана відбувся V Вселенський Собор, імператор 
видав низку законоположень, що стосувалися внутрішніх та зовнішніх 
відносин Церкви і стали складовою частиною канонічного (церковного) 
права. Зворотній зв‘язок та вплив правової політики Церкви, 
християнських цінностей на приватне та публічне право був 
всеохоплюючим. Християнська парадигма поступово стала ціннісною 
основою світського права. Згодом вплив християнства виразився в якості 
безпосередньої імплементації канонічних норм в системи публічного та 
приватного права.  

Наслідки цих тенденцій ми можемо побачити і в змінах, що 
торкнулися шлюбного права, наприклад, зростання прав дружини та 
дітей. Але, як законоположення римського юриста Павла, так і дозвіл 
Інституцій одружуватися будь з ким з двоюрідних, суперечили нормам 
канонічного права та цінностям християнства.  

Пояснення, на наш погляд, мотивів, що не відповідали новій 
ціннісній основі візантійського суспільства VІ ст., необхідно шукати в 
системному підході до усього юстиніанівського законодавства, з 
врахуванням усіх його ―правових реформ‖. В контексті поставленої 
проблеми варто звернути увагу на ―реформу‖ спадкового права, яка не 
була поверненням до римської класики, але відповідала здоровому 
глузду, природному праву, яке вважалося еманацією божественного 
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права. На початку ―юстиніанівської доби‖ спадкове право, особливо 
успадкування за законом, було надзвичайно ускладненим. Існував 
інститут успадкування за законом jus civile, що базувався на традиційній 
в Стародавньому Римі агнатській системі спорідненості. Згодом, 
керуючись принципом справедливості, зокрема, стосовно рідних 
(кровних) і, разом з тим, емансипованих дітей, їх інтереси почали 
захищати претори (з 367 р. до н.е., але особливо в класичний період). 
Виникла ціла система jus pretorium. Поступово в чинне римське право 
інфільтрувалися норми jus gentium, створені преторами перегрінів та 
вдосконалені римськими юристами класичного періоду. Зрештою, 
правотворчість юристів принцепса, відображена в імператорських 
конституціях, що також тяжіли до ―принципу справедливості‖ і, разом з 
тим, динамічно реагували на потреби суспільства, остаточно ускладнили 
успадкування за законом. Ознайомившись з даною проблемою Юстиніан 
не став вносити зміни до чинного законодавства. Була створена 
принципово нова система успадкування за законом. Його реформа 
спадкового права не пов‘язан ні з Дигестами, ні з Кодексом, ні з 
Інституціями (за винятком використання понять, категорій і окремих 
елементів з інститутів спадкового права, що цілком природно навіть при 
повній зміні парадигми права), а викладена в 115, 118 та 127 новелах — 
імператорських правових актах, що з‘явилися після завершення 
юстиніанівської систематизації. 

Не варто зупинятися на характеристиці основних норм при 
успадкуванні за законом (Nov. 118 та 127) , оскільки вони давно прийняті 
романістами, як складова частина римської правової традиції (попри 
формулювання їх візантійськими юристами) і викладені в усіх 
підручниках з римського права. Для з‘ясування причин ―лібералізації‖ 
вступу у шлюб двоюрідних необхідно взяти до уваги норму, яка повністю 
зрівняла в спадкових правах нащадків чоловічої та жіночої статі 
(Nov. 118, 127)

1
. Окрім того, необхідно звернути увагу на те, що усі 

законні діти батька (підвладні та непідвладні) потрапляли в першу чергу 
спадкоємців за законом. Це суттєво змінювало правовий статус в сім‘ї 
осіб жіночої статі. Факт більш пізнього видання новел 118 (543 р.) та 127 
(548 р.), ніж Інституцій (533 р.) не заперечує їх зв‘язку, оскільки новели, 
очевидно, нормативно закріпили уже реально існуючі відносини. 
Необхідно зауважити, що Інституції створювались, як підручник, але 
були санкціоновані особливою імператорською конституцією, як джерело 
права. Принципове значення імператорської конституції в тому, як 
зауважив Йосип Покровський, що Інституціям була надана (юридична) 
сила, рівна силі всіх інших частин зводу

2
.  

Окрім того, з‘явилась низка інших законоположень, що підсилювали 
становище жінки в сім‘ї: заборона дарування земельної власності у 
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шлюбі, особливий правовий режим посагу та передшлюбного дару 
(чоловіка) та ін. Усе це, на наш погляд, сприяло суттєвій корекції норми 
римського класика Павла, опублікованій в Дигестах, більш ―ліберальною‖ 
нормою Інституцій, яка набрала такої форми і змісту: ―Діти двох братів чи 
сестер, чи брата і сестри можуть вступати в шлюб‖

1
. Отже, основний 

принцип дозволу на одруження двоюрідних залишався попередній — 
збереження та прирощення майна сім‘ї (роду). Коло суб‘єктів даних 
відносин значно зросло, оскільки на їх правовий статус суттєво вплинула 
реформи спадкового права. Не згадується в Інституціях особлива роль 
діда-домовладики, оскільки другий варіант норми, про шлюб двоюрідних, 
формально не відмінивши перший, фактично поглинув і спростував її. 
Таким чином, ми частково використовуємо підходи аналітичного 
правового позитивізму, не вийшовши за межі чинної при Юстиніані 
структури права. Але необхідно взяти до уваги інший аспект. Пояснення 
доцільності нової системи успадкування по закону, зростання правового 
статусу дружини — усі ці та багато інших змін неможливо пояснити 
нормативістсько-позитивістськими підходами, оскільки в даних випадках 
тлумачення норм пов‘язане з динамічним впливом цінностей 
християнства. Наприклад, ідея рівності перед Богом опосередковано 
екстраполювалась на сімейні відносини.  

Обидві норми (Павла та Інституцій), принаймні формально, були 
чинними до VІІІ століття і фактично замінюються приписами Еклоги. 
Візантійські законодавці звернули також увагу на такі правові 
особливості фізичних осіб, як збереження родинно-сімейного статусу, в 
колі родичів та свояків і застереження статусів від можливого 
змішування. Наприклад, одруження двоюрідних змінює їх статус та 
заплутує статус їх потомства. Так, діти двоюрідних мали в, з 
врахуванням сімейних статусів, батька-двоюрідного дядька та матір-
двоюрідну тітку і т. ін. Заборона змішування сімейно-родинних статусів 
стане у візантійському праві одним із принципів інституту заборон при 
вступі у шлюб.  

Отже, у візантійському праві під впливом Церкви посилюються 
заборони на шлюб між боковими родичами. Еклога забороняє шлюб не 
тільки між двоюрідними, а й троюрідними братами та сестрами, тобто 
такими, які були в шостій ступені спорідненості (Ecloga ІІ, 2.)

2
. Порушення 

цієї норми за Еклогою каралось розірванням шлюбу і побиттям батогом 
обох порушників закону (ХVІІ,37)

3
. Про дітей від такого шлюбу та їх права 

в Еклозі не згадується. Очевидно вони не мали ніяких прав, вважалися 
незаконнонародженими і не успадковували майно батька. Прохірон 
забороняв вступати у шлюб, окрім двоюрідних (про їх дітей, які були 6-ї 
ступені спорідненості в збірнику не йдеться), усіх побічних родичів до 
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п`ятого ступеня кровної спорідненості. Очевидно це міг бути двоюрідній 
дядько та племінниця (п`ята ступінь спорідненості) і т. ін., оскільки Еклога 
про такі шлюби не згадує. Василіки Льва Мудрого забороняють шлюб 
шостої ступені спорідненості. А імператор Мануїл Комнін в 1166 році, на 
основі рішення скликаного в Константинополі собору, визнав 
нетерпимість до шлюбу в сьомій ступені спорідненості і вказав, що такі 
шлюби повинні бути скасовані

1
. Більш системно подає заборони 

одруження побічних родичів Шестикнижжя Арменопуло (Кн.4,тит.VІ) , але 
в цілому повторяє попередні зводи римського та візантійського права 
(заборонялось одружуватись з дочкою та внучкою брата чи сестри, 
троюрідним братові та сестрі, дядькові та племінниці, тітці та племіннику, 
а також з сестрою діда, оскільки вона займає місце бабки, з правнучкою 
сестри)

2
. Підтверджувалась заборона шлюбів у сьомій ступені 

спорідненості, але якщо він став фактом, то за однією із норм 
Шестикнижжя, його не можна було розривати, а за іншою, з посиланням 
на Мануїла Комніна, він строго заборонявся та розривався. Дозволялось 
брати шлюб кровним родичам восьмої ступені спорідненості (йдеться 
тільки про чотириюрідних братів та сестер)

3
. Теоретично внучка 

троюрідного брата була також родичкою восьмої ступені, але такий 
шлюб очевидно, не визнавався, бо змішувались назви, оскільки ставши 
дружиною троюрідного діда вона начебто ставала троюрідною тіткою 
своїм батькам. Змішування назв спорідненості, — зауважував 
Арменопуло, — так суворо уникали, що це бралось до уваги навіть 
більше ніж ступені спорідненості

4
. Окрім того, очевидно діяла норма, що 

не можна одружитись на внучці того на чиїй дочці також не можна 
одружитись. Якщо троюрідний брат не мав права одружитись на 
троюрідній племінниці (сьома ступінь спорідненості), то не міг він 
одружитись і на троюрідній внучці. Усі ці шлюби між побічними кровними 
родичами до сьомої ступені включно вважалися ―забороненими‖. Чи 
називалися вони ―інцестом‖ — невідомо, оскільки Арменопуло приводить 
приклади інцесту, називаючи шлюби до четвертої ступені спорідненості. 
Стосовно покарань за шлюби між кровними родичами (від 3-ї до 6-ї 
ступені включно) йдеться в кримінальній частині Шестикнижжі 
Арменопуло

5
. Такі шлюби зрозуміло розривались, за винятком сьомої 

ступені, про що йшлося вище. Окрім того, двоюрідні та троюрідні брати і 
сестри, що вступали в шлюб, карались фізичним побиттям (Арм. 
кн.6,тит. ІV)

6
. Шлюб при сьомої ступені спорідненості, підкреслював 

Арменопуло, за визначенням патріарха Олексія і священного Синоду, 
заборонявся, але уже існуючий не розривався, а ті, що укладали його, 
піддавалися церковному покаранню. Таким чином, окрім спорідненості 
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по крові побічних родичів одним з головних принципів заборони шлюбів 
між ними було уникнення змішування родинно-сімейних статусів, інакше 
кажучи назв родичів.  

Ще одним видом кровної спорідненості, як перешкоди до шлюбу, 
була так звана ―фізична спорідненість‖, яка витікала із позашлюбних 
статевих стосунків та зв`язків.  

В Дигестах Юстиніана є дві норми Павла та Гая, що стосуються 
заборони шлюбу через ―фізичну спорідненість‖ (Д. 23. 2.14; 23.2 55)

1
. 

Остання має ширшу і вужчу санкцію. Після статті про заборону шлюбу 
між кровними родичами по прямій лінії, стаття римського юриста Муція 
Сцеволи пояснює: ‖І не має ніякого значення, виникла ця спорідненість в 
силу законного шлюбу чи ні; бо забороняється всякому одружитись з 
позашлюбною сестрою‖ (Д.23.2.54)

2
. Отже, дана стаття поширює 

заборону шлюбів між кровними родичами, пряма спорідненість яких 
виникла поза законним шлюбом. Окрім цього, додатково підкреслюється 
заборона одруження з позашлюбною сестрою. Тут ми маємо один з 
випадків, коли римський юрист керується не позитивним, а природним 
правом, оскільки йдеться про заборону кровного зв‘язку з 
незаконнонародженеми, які за позитивним правом (цивільним, 
преторським, правом народі), звісно, не являються родичами.  

Візантійське право, після Юстиніана, лише в добу Македонської 
династії звертає увагу на даний вид спорідненості. Еклога не мала 
жодних норм стосовно цієї категорії спорідненості. Натомість Прохірон 
називає батька і його сина, що народився в законному шлюбі, як таких, 
що не можуть одружитись з позашлюбною дочкою батька. В 
Шестикнижжі, по суті, повторяються положення Дигест (Д. 23.2.53 та 54) 
про неможливість одруження з кровними родичами по прямій лінії, 
незалежно чи народжені вони від законного шлюбу: ‖Відносно висхідних і 
низхідних родичів шлюб забороняється до безкінечності, незважаючи, 
що народження було не від законного шлюбу ‖

3
. Разом з тим, у 

Арменопуло є дві норми, що забороняють одруження батька на 
незаконнонародженій дочці та сина на ―сестрі народженій від 
блудодіяння‖. Обидві норми очевидно взяті з Прохірону чи його 
переробок, або навіть з Дигест Юстиніана. Їх необхідність після загальної 
заборони шлюбу з прямими кровними родичами, які народились поза 
шлюбом, пояснюється певним протиріччям цієї норми, оскільки на-
роджені поза законним шлюбом, часто (але не завжди) не мали жодних 
правових зв`язків зі своїм природним батьком. Вони не вважалися його 
дітьми і їх ―фізичний‖ зв`язок не мав жодних правових наслідків. Тому й 
законодавець в Шестикнижжі підкреслює, що ―батько не може 
одружитися на незаконнонародженій своїй дочці, оскільки в шлюбах 
необхідно дотримуватись того, що по природі справедливо і 
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пристойно‖
1
. Акцент робиться саме на моральній та природній, а не 

правовій стороні справи. Очевидно не випадково перед статтею, норма, 
якої забороняла шлюб з сестрою, ―народженою в блудодіянні‖, 
подається загальне положення про те, що в ―шлюбах дотримуватись 
повинні не тільки правила законів, але й того чи є пристойний союз, 
оскільки в 2-й книзі Василік, тит.ІІІ., 144-й ст. сказано: не все, що 
дозволено — благопристойно‖

2
. Ця сентенція цілком тотожна уривку з 

книги Модестівна ―Про урочистий обряд укладення шлюбу‖ Модестіна (Д. 
23. 2. 42): ―Стосовно шлюбних союзів потрібно завжди мати на увазі не 
тільки те, що дозволено, але й те, що відповідає честі‖

3
. Отже, 

нормативне обґрунтування заборон на шлюб за ―фізичною‖ 
спорідненістю визначається двома принципами: благопристойності та 
кровної спорідненості. Перший, породжений античною конструкцією — 
―не все, що дозволено — благопристойно‖. Це цілком, в даному випадку, 
римська класична формула, оскільки спорідненості за римським правом 
тут немає. Принцип ―благопристойності‖, ―честі‖ (що рятує ситуацію, 
оскільки вже були християнські часи), виражений в даній формулі, є 
визначальним і буде використаний в контексті інших видів і типів 
інституту заборон шлюбів. Другий принцип сформувався на основі 
заборон за кровною спорідненістю. В християнські часи він набрав 
іншого ціннісного забарвлення. Тут уже домінує не стільки ―честь‖ (як в 
класичній формулі), скільки ―смертний гріх‖ одруження з рідною донькою 
чи сестрою, незважаючи на те, чи вона законно- чи незаконнонароджена. 
Саме в зв‘язку з цим, візантійська (християнська) правова парадигма 
сприяла змінам правового статусу незаконнонароджених. Отже, два 
згадані принципи яскраво демонструють ціннісні основи юстиніанівського 
права — античність та християнство. Візантійське право виражало 
тенденцію збереження античних (римських класичних) форм та 
наповнення їх християнським змістом.  

Поряд з кровною спорідненістю перешкодою до укладення шлюбу 
була спорідненість через усиновлення. В багатьох нормах римського 
та візантійського шлюбного права ця спорідненість подається поруч з 
кровною спорідненістю. ―Ті, які вступають в родинні зв`язки шляхом 
усиновлення, — підкреслюють укладачі Інституцій Юстиніана, — не мо-
жуть укладати шлюб‖ (Інституції, 1.10.1.)

4
. Перш за все це стосується 

усиновителя, який немає права одружитися з прийомною дочкою чи 
внучкою, навіть після їх емансипації (Інституції, 1.10.1; Д.23.2.55). 
Заборонялось також одруження усиновленого з матір‘ю, сестрою матері, 
внучкою (по чоловічій лінії) (Д.23.2.55.) та дочкою усиновителя 
(Інституції,1.10.2)

5
, але такий шлюб дозволявся після емансипації 
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усиновленого. Заборонялось одруження на тітці з боку батька та матері, 
які була раніше адоптовані (усиновлені), оскільки вони займали місце 
батьків (Інституції,1.10.5). Разом з тим, дозволялось одружуватись з 
дочкою тієї, яку всиновив батько, оскільки, зауважує автор статті 
Інституцій, ―вона не вступила з тобою в родинні зв`язки, ні по 
природному праву, ні по цивільному‖ (Інституції, 1.10.3). Колишній 
усиновлений і уже емансипований, вважав Ульпіан, мав також право 
одружитися на колишній дружині, яка розлучилась з усиновителем 
(Д.23.2.12)

1
. 

Візантійське право на перших порах не внесло суттєвих змін з 
цього питання в законодавство Юстиніана. Еклога взагалі обходить 
заборону на шлюб через усиновлення. 

Прохірон у більшості випадків повторює норми Дигест та Інституцій 
Юстиніана (VІІ, 5,6,10,18,19,23), але дещо їх систематизував і доповнив, 
у відповідності до потреб тогочасного візантійського суспільства. Перш 
за все суворо заборонявся шлюб з власною бабкою чи внучкою (VІІ, 2), 
які були усиновлені в свій час (зрозуміло, що прадідом та сином), тобто 
не були кровними родичами всиновленого. Заборона шлюбу, як 
зауважив дослідник Прохірону Михайло Бенеманський, 
росповсюджувалась на усиновителя та дружину, дочку і внучку 
усиновленого, а також на усиновленого та матір, тітку , сестру, дружину, 
дочку і внучку усиновителя, але лише до того часу поки продовжувалось 
усиновлення

2
. Отже, формально Прохірон, як і юстиніанівське 

законодавство, опиралися на парадигму jus civile, за принципом: ―Є 
усиновлення, немає шлюбу, припиняється статус усиновленого — немає 
заборони на шлюб‖.  

Але, попри зауваження Михайла Бенеманського, що до часів 
Прохірона Церква не внесла змін в розробку даної проблематики, норми 
стосовно усиновлення все ж таки з‘явились в суто церковному 
законодавстві, ще задовго до часів імператора Льва Мудрого, видавця 
Прохірону. Зокрема, це було пов`язано з виникненням поряд з цивільним 
церковного обряду усиновлення. Ще в конституціях імператорів 
Анастасія (517 р.) та Юстина (519 р.) усиновлення почалось проводитись 
шляхом церковного обряду. Усиновлення почало, до певної міри, 
ототожнюватись з хрещенням і перетворилось в самостійний вид 
―духовної спорідненості‖. Але, якщо духовна спорідненість через 
хрещення отримала певну регламентацію стосовно шлюбу, ще в 
конституції Юстиніана від 1 жовтня 530 року і увійшла в Еклогу та 
Прохірон, то спорідненість за усиновленням довго не мало в шлюбному 
праві Візантії ні стійкої законодавчої форми, ні одноманітності в 
практичному використанні. Важливе місце у формуванні концепції 
―духовної спорідненості‖ за усиновленням зайняв Трулльський собор 
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691-692 рр., який визначив спорідненість по духу важливішим за кровну 
спорідненість (союз по тілу) (53 правило), але на думку окремих 
дослідників його рішення певний час не використовувались на практиці в 
зв`язку з конфліктом стосовно ікон (іконоборський рух). Дійсно, інститут 
усиновлення в цей час не отримав необхідної репрезентативності в 
чинному законодавстві іконоборської доби. Але вплив Трулльського 
собору, зокрема, 53 правила на законодавство імператорів-іконоборців 
був всеохоплюючим, оскільки практично усі інститути права, 
представлені в Еклозі, можливо із усієї правової спадщини Візантії, 
найбільш повно відповідають парадигмі християнських цінностей. 
Оскільки Еклога охопила важливі, але не усі інститути різних галузей 
права, то такий типовий інститут римського права як adoptio, поступився 
низці інститутів реформованих відповідно до християнських цінностей. 
Але уже у другій половині ІХ століття усиновлення знову викликало 
інтерес юристів та Церкви. На практиці усиновлення почали здійснювати 
шляхом особливого церковного чину, що надавав цьому акту значення 
―духовної спорідненості‖ стосовно шлюбу. Невдовзі імператор Лев 
Мудрий увів поруч з цивільною формою усиновлення церковну та 
заборонив шлюб усиновленого з дітьми усиновителя, навіть після 
емансипації першого. Помісні собори 1092 та 1107 років підтвердили ці 
положення авторитетом Церкви

1
. Шестикнижжя Арменопуло перебрало 

увесь досвід попереднього періоду, стосовно усиновлення та його 
наслідків для шлюбу, що виразилось в перетворенні усиновлення з суто 
цивільного акту в акт цивільно-духовний. При цьому опираючись на 53 
канон Трулльського собору Шестикнижжя фіксує, що духовна 
спорідненість важливіша за тілесну. В спорідненості від усиновлення, 
вважає Арменопуло, необхідно також зважати на ступені спорідненості, 
як і в кровній спорідненості, але ступені обох видів спорідненості 
визначаються неоднаково. Так, усиновитель є родичем першого ступеня 
усиновленого, другого ступеня з його батьком та матір`ю, третього 
ступеня з його братами. Діти усиновителя, стосовно усиновленого — 
родичі другого ступеня, а з його братами — родичі четвертого ступеня. 
При спорідненості за усиновленням заборонялись шлюби до четвертого 
ступеня спорідненості. Усиновитель так, як і його син не міг одружитись 
на матері чи дочці (очевидно й сестрі) усиновленого

2
. Усиновлений син 

навіть після смерті усиновителя, не міг одружитись на вдові свого 
усиновителя, бо вона займала місце мачухи (шлюб з мачухою 
заборонявся іншою нормою, оскільки вона займала місце матері), а 
усиновитель не міг одружитись на дружині усиновленого, бо вона 
вважалася невісткою

3
. Заборонялось окремою статтею Шестикнижжя 

одруження з матір`ю, дочкою та внучкою усиновленого сина, а 
усиновлений син не міг одружитись з матір`ю, сестрою чи внучкою (по 
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сину) усиновителя
1
. Заборонявся шлюб з прийомною тіткою та 

прийомною сестрою діда, оскільки вони займали місце батьків
2
. 

Усиновлення, як уже підкреслювалось, у візантійському праві 
прирівнювалось (в контексті шлюбу) до хрещення. Не випадково 
заборони на одруження в зв`язку з усиновленням часто подавались в тих 
же статтях, що у в зв`язку з хрещенням. Так, в статті ―Про духовну 
спорідненість‖ Шестикнижжя Арменопуло хрещення та усиновлення 
розглядаються, як тотожні форми духовної спорідненості, яка ще з 
Трулльського собору вважалася важливішою, чим спорідненість кровна

3
. 

Таким чином, принцип заборони за цивільним правом починаючи з VІ 
століття поступово доповнювався, а згодом фактично був замінений 
принципом духовної спорідненості за усиновленням. 

Спорідненість за свояцтвом, що виникала між родичами 
подружжя та кожного з них (чоловіка та дружини) стосовно родичів 
іншого, була також у візантійському праві перешкодою для укладення 
шлюбу. В римському праві, як зазначив Михайло Бенеманський, поняття 
свояцтва було не достатньо розроблене

4
. Проте кілька положень 

стосовно заборон укладати шлюб між ―свояками‖ з‘явились під час 
юстиніанівської кодифікації, але лише в Інституціях Юстиніана 
(Інст.І.10.6-9), які відображали синтез римської та ранньовізантійсько 
правових парадигм. Законодавство Юстиніана було більш поступливим, 
ніж наступні кодекси візантійського права, стосовно шлюбів між 
свояками. Наприклад, шоста стаття десятого титулу книги першої 
Інституцій гласить, що між свояками ―також необхідно утримуватись 
(звучить неначе побажання, моральний припис, а не заборона) від 
вступу в шлюб‖

5
. З точки зору сучасних уявлень про співвідношення 

―римських‖ та ―візантійських‖ елементів у законодавстві Юстиніана, 
цитовані сентенції якраз відносяться до візантійського права VІ століття, 
яке ще не в повній мір відображало християнський суспільний ідеал. 
Тому не випадково законодавство Юстиніана відносять не тільки до 
останнього періоду римського права, але й до ранньовізантійського 
періоду візантійського права. Таким чином заборони шлюбів за 
свояцтвом з‘являються в законодавстві імперії лише в VІ столітті. 
Юристи доби Юстиніана очевидно не були ініціаторами заборон шлюбів 
між свояками, оскільки в римських класиків, яких вони намагалися 
систематизувати, таких заборон не було. Вони змушені були 
враховувати християнські цінності і взяти до уваги правові приписи 
християнської Церкви. Римська правова традиція стала відправним 
пунктом основних інститутів візантійського права. В даному же випадку 
посилання Михайла Бенеманського на римське права є не 
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переконливим. Його можна лише зрозуміти в контексті формального 
віднесення зводів Юстиніана до римської правової традиції, а це 
неоднозначно оцінювалось як в ХІХ, так і в ХХ ст.  

Натомість в іншому випадку відомий каноніст та історик права 
цілком влучно визначив першоджерела християнської концепції 
свояцтва. Намагаючись опертись на першовитоки заборон шлюбів між 
свояками Михайло Бенеманський посилається на 87-ме правило Василя 
Великого. Дійсно, знаменитий учитель Церкви в даному правилі робить 
важливі висновки, щодо заборони шлюбів між найближчими свояками. 
Але принципове значення мають сентенції Василя Великого стосовно 
ототожнення ступенів спорідненості чоловіка та дружини і перетворення 
їх в єдиний ступінь. Саме це, на наш погляд, обумовило спорідненість 
родичів чоловіка та дружини, як між собою так і родичів чоловіка з 
дружиною та родичів дружини з чоловіком. (Католицька Церква пізніше 
не визнавала спорідненість за свояцтвом між родичами чоловіка та 
родичами дружини)

1
. Поєднання в одному суб‘єкті відносин чоловіка та 

дружини визначало спорідненість за свояцтвом. Окрім цього, ідея 
єднання чоловіка та дружини по суті стала першопричиною перевороту, 
що почався після прийняття християнства в шлюбно-сімейних 
відносинах греко-римського права. Цей процес тривав з перших 
прецедентів імплементації норм канонічного права в світське 
законодавство імперії, до кінця існування Візантії. Це кардинально 
змінило правовий статус членів родини, особливо статус дружини та 
дітей (їх майнові, спадкові права і т. ін), обумовило формування 
християнського шлюбно-сімейного права (умови вступу в шлюб, 
заборони, статус членів родини і т. ін). Взявши до уваги значення 87-го 
правила Василя Великого необхідно зауважити, що першим джерелом в 
християнській правовій традиції, що відобразило тему спорідненості за 
свояцтвом стало 19 Апостольське правило

2
. На основі цього джерела 

Василь Великий зробив не тільки зауваги щодо окремих суб‘єктів 
спорідненості, але й започаткував християнську правову доктрину 
двоєдиної природи чи єдності двох природ — чоловіка та дружини. 
Василь Великий розглядав шлюб як союз в якому дві особи неначе 
поєднуються в одній, два суб‘єкти стають єдиним. Церква розвинула ідеї 
Василя Великого, а світське законодавство згодом імплементувало 
приписи канонічного права. Так, Еклога забороняла шлюб з дружиною 
брата і сестрою дружини, що померла

3
. Прохірон частково подовжив 

лінію заборон шлюбів між свояками. Заборонявся шлюб з племінницею 
покійної дружини, а також між племінником і дружиною дядька. Тобто 
йшлося про третю ступінь спорідненості за свояцтвом. З цього можна 
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зробити висновок: спорідненість за свояцтвом, не дивлячись на ідею 
єдності двох осіб в одній, в світському законодавстві не ототожнювалось 
з кровною спорідненістю членів родини. Цього прагнула Церква. 
Натомість світське законодавство знаходилось на шляху до такого 
ототожнення. Принаймні в Шестикнижжя Арменопуло (1345 р.), що 
підвело свого роду підсумок в розвитку візантійського права, 
наблизилось стосовно заборон шлюбів між свояками до церковного 
ідеалу: заборонявся шлюб між свояками до шостої ступені спорідненості, 
а також при змішуванні назв спорідненості (наприклад коли дядько після 
шлюбу перетворювався в племінника і навпаки). Таким чином, як і при 
кровній спорідненості, нормативну роль при свояцтві відігравала ідея-
принцип незмішування ступенів свояцтва-спорідненості. Сама ж 
концепція свояцтва оперлась у Візантії на принцип тотожності ступеня 
спорідненості чоловіка та дружини.  

Зв‘язок майбутнього чоловіка та дружини, які були уже заручені, 
породжував так зване ―фіктивне свояцтво‖ або ―напівсвояцтво‖. 
Воно також стало перепоною для укладення шлюбу. Натомість 
імператор Никифор ІІІ Вотаніат (1078-1081 рр.), опираючись на рішення 
Собору 1066 року, ототожнив два види спорідненості. Він власне 
поєднав інститут шлюбу та заручин

1
. А це само собою обумовило 

заборону одружуватись родичам нареченого з родичами нареченої, такої 
ступені спорідненості якими вони стануть після оформлення нареченими 
шлюбу. Таким чином, основним принципом, що визначив правову 
природу свояцтва, при заручинах, стало ототожнення інституту шлюбу та 
заручин, які породжували майже тотожні права та обов‘язки. 

Останній вид спорідненості — за таїнством хрещення — був 
виключно візантійським феноменом, невідомим римському праву. За 
традицією початок обряду хрещення пов‘язаний з Ісусом та Іоаном-
Хрестителем. По мірі становлення перших громад християн, після 
вознесіння Ісуса та Апостольського собору 49 р. н.е., почали виникати 
християнські таїнства. Той, хто був об‘єктом таїнства хрещення набував 
церковну правоздатність. При хрещенні новонародженої дитини чи 
дорослої людини важливу функцію здійснював поручитель повнолітньої 
особи та той, хто виголошував відповідні слова замість народженої 
дитини. Таким чином, окрім священика в процесі набуття християнської 
церковної правоздатності важливу роль відігравали особи, що брали 
участь у таїнстві хрещення. На цих осіб покладалися обов‘язки щодо 
духовного зростання охрещених. Таким чином, вони вступали з 
охрещеними та їхніми батьками в особливі духовні відносини, які 
називаються в канонічному праві, духовною спорідненістю. З праць 
істориків християнства та канонічного права можна зробити висновок, що 
юридичне значення духовної спорідненості зумовлено впливом вчення 
римського права про adoptio. Уже перші християни почали брати на 
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виховання дітей рабів та сиріт, які часто опинялись на вулиці. Після 
цього вони приймали таїнство хрещення і вступали до церковної 
спільноти. Той хто приносив чи приводив цих дітей фактично вступав, по 
відношенні до них, в батьківські обов‘язки

1
. Таким чином, поняття adoptio 

розповсюджувалось на відносини ―хресного батька‖ та ―хрещеного‖. 
Перші стали не просто батьками прийнятих дітей, а ―духовними 
батьками‖. Отже, відбувся синтез двох понять — римського adoptio та 
християнського поняття духовного батьківства. Це в результаті 
визначило статус ―хресних батьків‖ та особливий тип духовної 
спорідненості, яка з часів раннього християнства вважалася більш 
важливою, ніж спорідненість кровна

2
.  

Саме поняття ―хресних батьків‖ очевидно з‘явилось тоді коли 
замість однієї особи, тієї ж статі, що і ―похресник,‖ Церква визначила 
двох осіб різної статі. За однією з версій — це сталося у Vст.

3
 Новий тип 

спорідненості, який вважався подібним, але більш важливим, ніж кровна 
спорідненість, не міг не відобразитись в шлюбному праві. Але до 691-
692 рр. в жодному з джерел канонічного права ми заборон на шлюб 
споріднених за хрещенням не знаходимо. Однак, оскільки ідея 
переваги духовної спорідненості над кровною, так як дух вищий за тіло, 
була відома, на думку істориків Церкви, з часів раннього християнства, 
то ймовірно заборона на шлюб, в зв‘язку з цим видом спорідненості, 
існувала серед християн у формі відповідного правового звичаю. Як 
відомо, Апостольські правила, перші Вселенські собори, помісні собори 
(особливо Анкірський, Гангрський, Неокесарійський та ін., правила яких 
присвячені шлюбно-сімейному праву не тільки священників, але й мирян) 
не мали жодної норми щодо заборон між спорідненими за таїнством 
хрещення, оскільки дана заборона, на фоні інших, очевидно 
сприймалась як непорушна істина.  

Не виключена й інша версія. Оскільки духовний батько чи мати 
спочатку були тієї ж статі, що ―духовна дитина‖, то проблема заборони 
шлюбу не виникала. Коли ж за рішенням Церкви передбачались духовні 
батько та мати, то виникла проблема заборони шлюбу між 
різностатевими духовними батьками та дітьми. Ця проблема 
вирішувалась, як уже підкреслювалось, виходячи по аналогії з природно-
цивільними батьківством і з врахуванням переваги, над ним, духовного 
батьківства.  

Стосовно світського законодавства необхідно зауважити, що воно 
повільно вбирало християнські цінності. Як писав знавець 
ранньовізантійської культури німецький вчений Г.-Г. Бек (заперечуючи 
дещо стереотипні думки англійського історіософа Арнольда Тойнбі, 
стосовно Візантії), що вона (культура — Л.Д.) представляє більш складну 
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картину ―щеплення‖ давньокласичних і власне медієвальних політичних 
та культурних феноменів

1
. Ця оцінка досить добре відображає природу 

ранньовізантійського права. Бажання Юстиніана повернутись до 
класичного римського права (що не заважало йому, принаймні невдовзі, 
активно сприяти розвитку канонічне право) начебто не сприяло розробці, 
як зауважив Михайло Бенеманський, правових аспектів невідомих 
античності видів спорідненості. Тим не менше, саме в Кодексі Юстиніана 
вперше з‘явилася норма, що забороняла шлюб за принципом духовної 
спорідненості (Соd. 5.4.26). Імператор заборонив шлюб осіб 
безпосередньо пов‘язаних таїнством хрещення (наприклад, ―духовного 
батька‖ та ―хрещеної‖). Якщо опертись на версію про появу парного 
духовного батьківства в V ст., коли духовні батьки і діти стали 
різностатевими, то цілком зрозумілою стане ―мовчанка‖ джерел 
світського та канонічного права. Попри критичну думку Михайла 
Бенеманського, щодо недостатньої уваги імператора до проблеми 
духовної спорідненості, через захоплення ним римським правом, позиція 
Юстиніана, в контексті даної версії, виглядає цілком закономірною, 
оперативною і адекватною. Оскільки в суспільстві (за даною версією) 
виникла проблема різностатевості учасників таїнства хрещення — він її, 
на початку свого правління врегулював, а саме заборонив шлюб уже 
різностатевих духовних батьків та дітей. 1 жовтня 530 року (під час 
активних кодифікаційних робіт, що торкалися римського права) 
імператор видав окрему, стосовно даної проблеми, конституцію, що 
увійшла до його Кодексу

2
. 

Фундаментальна нормативно-ціннісна основа подальших заборон 
шлюбів, за духовною спорідненістю, буде створена творцями 53-го 
Правила Трулльського собору (691-692 рр.). Правило заборонило 
одруження з матір‘ю ―хрещеника‖. Такий шлюб вважався незаконним і 
винні підлягали церковному покаранню. Але значення 53-го правила 
полягало не тільки в подовженні заборон пов‘язаних таїнством 
хрещення, а в принципі, що на думку дослідників був відомий в добу 
раннього християнства, але очевидно вперше фіксується у 53-му 
Правилі Трулльського собору. Християнський принцип — ―спорідненість 
по духу важливіша спілки по тілу‖ — започаткував нову ціннісно-правову 
парадигму, що визначила тенденції шлюбно-сімейного права, виразивши 
позицію Церкви, як зауважив Михайло Бенеманський, ―на особливу 
важливість спорідненості за таїнством хрещення‖

3
. Цілком очевидним є 

динамізм змін, який охопив усі правові інститути і особливо відобразився 
в сфері шлюбно-сімейного права. Невдовзі після Трулльського собору, 
який увів не тільки нові принципи в сферу канонічного права, але 
здійснив його систематизацію (102 правил), з‘явилась Еклога (726 р.). В 
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ній, було прийнято новий метод систематизації правового матеріалу, а 
починався виклад із шлюбно-сімейного права. На думку відомого 
фундатора науки ―Історія візантійського права‖ Цехаріе фон Лінгенталя, 
в Еклозі вперше системно сформовано концепцію християнського 
шлюбу

1
. Опираючись на подібність кровної та духовної спорідненості, а 

також відомий принцип домінування духовного над тілесним, Еклога 
подовжила перелік тих, хто не міг вступити в шлюб за духовною 
спорідненістю. Окрім заборони шлюбу хресного з хрещеницею 
(Кодекс)та її матір‘ю (53 Правило Трулльського собору), Еклога 
забороняла шлюб сина хресного з його хрещеницею та її матір‘ю

2
. 

Очевидно логіка заборон була така: хрещениця батька вважалася 
духовною сестрою його синові, який, зрозуміло, не міг також одружитись 
на кровній матері своєї духовної сестри. 

Далі, крок за кроком Церква і держава визначали нові категорії осіб, 
які не могли укласти шлюб за духовною спорідненістю. Наприклад, 
Прохірон на початку Х ст., виданий Левом VІ Мудрим, заборонив шлюб 
хресного батька та його кровного сина з сестрою духовної дочки. В цей 
же час Василіки, узагальнюючи існуючі заборони, вказали на 
неможливість шлюбу кровних дітей духовного сина з кровними дітьми 
духовних батьків. Пізніше Церква, керуючись принципом 53-го правила 
Трулльського собору, довела заборону на шлюб до 7 ступені, зрівнявши 
заборони на шлюб за духовною та кровною спорідненістю.  

Отже, у візантійському шлюбно-сімейному праві, починаючи з часів 
його становлення і до кінця існування імперії, домінує чітко виражена 
тенденція до ускладнення вступу у шлюб між родичами, свояками, так 
званими ―напів-свояками‖, а також спорідненими за хрещенням та 
усиновленням. Безперечно — це стосується фізичної спорідненості, 
тобто заборони одруження з незаконнонародженими кровними 
―родичами‖. Крок за кроком ―симфонія‖ держави і Церкви породжувала 
нові заборони шлюбів між певними категоріями осіб.  

Якщо порівняти досвід країн Стародавнього Сходу та античності, в 
сфері шлюбно-сімейного права, то не важко помітити існування якісно 
подібних характеристик певних інститутів права впродовж тисячоліть. 
Так є цілком очевидними паралелі з інститутів шлюбно-сімейного права в 
Законах Хаммурапі (перша пол. ХVІІІ ст. до н.е.) та в афінському праві ( 
сер. І тис. до н.е), в Середньо-Ассірійських та Гортинських законах 
(Греція) (сер. І тис.до н.е). Це стосується ролі жінки в процесі 
оформлення шлюбу та в сім‘ї. Наприклад, відомий дослідник історії 
Стародавнього Сходу Борис Тураєв писав, що будучи по духу далеким 
від Синаю (тобто від Старого Заповіту), закони Хаммурапі сходяться з 
Мойсейовими в систематизації, фразеології, в багатьох деталях, 
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особливо в принципі покарань за кровозмішення і т. ін.
1
 Відомо, що 

Старий Заповіт в ІІІ ст. до н.е. був перекладений на грецьку мову і став 
надбанням усього культурного світу. Це дає підстави для дослідження 
взаємовпливів інститутів шлюбно-сімейного права різних народів та 
цивілізацій. До речі, така спроба, можливо перша в світовій історії робота 
з порівняльного правознавства ―Collatio legum mosaicarum et romanorum‖, 
була здійснена на межі ІІІ та ІV ст., стосовно порівняння права Старого 
Заповіту та римського права

2
. У зв‘язку з цим, необхідно зауважити, що 

―Мойсеєве право― Старого Заповіту та римська правова традиція стояли 
біля витоків християнського канонічного права. ―Давня Церква, — 
зауважив фахівець з церковного права Олексій Степанович Павлов 
(1832-1898) рр.), — у … відношенні (ступенів спорідненості), відповідала 
визначенням Мойсея та римського права‖

3
. У зв‘язку з цим, необхідно 

зауважити, що обидві традиції були крапкою відліку, початком екзегези 
шлюбних інститутів в рамках канонічного права. Але, якщо норми 
римського права, безпосередньо зафіксовані в формальних джерелах 
канонічного права, то нормативні приписи Мойсейового права очевидно 
сприймались як джерело сакральних цінностей, оскільки їх нормативне 
значення, по мірі розвитку системи заборон при укладенні шлюбів, 
втратило практично-юридичне значення, оскільки і Церква і держава 
значно подовжила і розширила конструкцію різних видів спорідненості. 
Стосовно світської системи шлюбно-сімейного права, то вплив на неї 
правової традиції Старого Заповіту був, очевидно, опосередкований, 
через канонічне право та християнські цінності. Натомість жодних 
посилань на норми Мойсейового права в джерелах шлюбно-сімейного 
візантійського права немає. Винятком є дві особливі спеціальні збірки: 
―Collatio legum mosaicarum et romanorum‖ (ІV ст.) та ―Мойсейовому законі‖ 
(VІІІ ст.). Християнізація цивільного права починаючи з ІV ст. та 
посилення впливу християнських цінностей у VІІІ ст. обумовили появу 
двох подібних за тематикою збірок, оскільки Біблія в цілому визнавалась 
як Боже одкровення та першоджерело канонічного права. З іншої 
сторони, Мойсейове право відображало типові нормативні принципи 
доби, єврейського народу та інших народів Близького та Середнього 
Сходу. Аналіз інститутів шлюбно-сімейного права різних народів (як 
довів Борис Тураєв), поруч з унікальними феноменами, свідчить про 
наявність багатьох паралелей, тотожних нормативних конструкцій в 
різних правових традиціях.  

Оскільки в сфері культури у Візантії переважав грецький етнічний 
елемент, який визнавав себе ―ромейським народом‖, варто торкнутися 
проблеми ймовірного впливу на шлюбно-сімейне право грецької 
правової традиції. Як довела Олена Ліпшиц, у своїй монографії ―Право и 
суд в Византии в ІV-VІІІ вв.‖ (Л., 1976), окремі елементи грецької традиції 
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стали складовою частиною ранньовізантійського права. Були певні 
інтерполяції і в сфері шлюбно-сімейних відносин, але правові принципи 
Стародавньої Греції та Візантії, в цілому, мали різну юридичну природу. 
Цінності античного полісу, занурені в патріархальні традиції, корелювали 
інститути шлюбно-сімейного права, підпорядкували його двоєдиній меті: 
збереження та зміцнення роду (в тому числі і в матеріальному сенсі) та 
підтримка культу предків. Ради цього, в названих вище випадках побічне 
кровозмішування (дядько-племінниця) було не винятком, а вимогою 
роду

1
. Цей принцип був особливо актуальним в Стародавній Греції 

(Гортинські закони) та Римі.  
Натомість візантійське право суттєво змінює саму форму шлюбу, 

кардинально міняє умови його укладення, розвиває систему заборон 
шлюбів за різними принципами, змінює, відповідно до християнських 
цінностей, правове становище жінки.  

Отже, інститути шлюбно-сімейного права античних греків, як і 
римлян та греків Візантії були наповнені протилежними нормами права, 
оскільки їх правові традиції опирались на різні релігійно – моральні 
системи цінностей — роду (античні греки) та християнської сім‘ї 
(візантійці). Як свідчить розглянутий матеріал та аналіз джерел у Візантії 
склалась розгалужена система, що обмежувала вступ у шлюб за різними 
видами спорідненості.  

Окрім спорідненості існували інші типи заборон, які, на загал, 
відомі, але їх правова природа ще недостатньо досліджена. Ці типи 
заборон шлюбів іншого походження, ніж заборони за таким типом як 
спорідненість та її види. В цілому, інститут заборон на шлюб у Візантії 
схематично виглядав наступним чином: 

І. Спорідненість.  
1) кровна спорідненість: а)по прямій лінії; б) по побічних лініях; в) 

фізична спорідненість (з позашлюбних відносин); 
2) спорідненість за усиновленням; 
3) спорідненість по свояцтву та ―фіктивному свояцтву‖; 
4)духовна спорідненість (через таїнство хрещення); 
ІІ. Станові перешкоди ( раби, вільновідпущеники, вільні громадяни 

та сенатори). 
ІІІ. Перешкоди пов`язані з виконанням посадових обов`язків. 
ІV. Морально-етичні застереження до укладення шлюбу. 
Отже, три останніх типи заборон на шлюб потребують додаткових 

досліджень і зумовлені іншими принципами інституту заборон. Якщо 
перший з них був також характерний для Стародавнього Риму та Східної 
імперії, то два останні більш притаманні правій традиції Візантії. Вони 
пов‘язані з принципом, що ―не все, що дозволено, в питаннях шлюбу, є 
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пристойним‖ та принцом захисту свободи волевиявлення при вступі у 
шлюб.  

Натомість різні види спорідненості, як підстави для правових 
заборон шлюбу, досягли у Візантії, в контексті усієї світової історії, 
найбільшого розвитку. Досліджуваний матеріал свідчить, що реальна 
практика шлюбно-сімейних відносин у Візантії коригувалася низкою 
принципів. Одним з основних принципів, що зумовлював можливість 
укладення шлюбу, був принцип відсутності кровної та інших видів 
спорідненості. Цей принцип породжував різноманіття заборон, які 
складають інститут ―шлюбних заборон‖, що в свою чергу, корелювався 
наступними принципами: 

– відповідність релігійним цінностям та християнському 
законодавству; 

– відсутність спорідненості за свояцтвом, при наявності якої 
змішується родинний статус особи , що може ускладнити проблему 
черговості при отриманні спадшини; 

– дотримування родинного статусу кровних родичів (неможливість 
одруження двох родичів (дядька і племінника ) та двох сестер і т.ін.; 

– перевага у Візантії інституту сім‘ї (християнська доктрина) над 
інститутом роду. В дохристиянських суспільстві шлюб був засобом 
фізичного та матеріального зміцнення роду, натомість християнське 
суспільство Візантії сприяло, як самодостатності особи (про що, 
наприклад, свідчить систематизація нормативного матеріалу в Еклозі), 
так і цінності сім‘ї;  

– спорідненість по духу, важливіша спілки по тілу, оскільки дух 
вище матерії. Останній принцип дотичний не тільки до регулювання 
відносин за таїнством хрещення, але й до усієї системи шлюбно-
сімейних відносин. Цей принцип став визначальним в процесі розвитку 
візантійської правової культури.  
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ПРОБЛЕМА ―ВІДРІЗКІВ‖ У ФОКУСІ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ  

ЗА ПОЛОЖЕННЯМИ 19 ЛЮТОГО 1861р. 
 

THE ―PANHANDLE‖ PROBLEM IN FOCUS OF THE LANDED REFORM 
AFTER THE STATUTES ON FEBRUARY, 19 IN 1861 

 
Автор статті аналізує Положення 19 лютого 1861 року, що 

склали зміст земельної реформи та акцентує свою увагу на проблемі 
так званих „відрізків‖. 

 
The author of this article analyses Statute on February, 19, 1861, that 

made maintenance of the landed reform and accents the attention to the 
problem of known as „cuttings-off‖(―panhandles‖). 

 
Характер поземельних відносин, що складався в українських 

губерніях унаслідок реалізації Положень 19 лютого 1861 р., не викликав 
захоплення у середовищі колишніх поміщицьких селян, нині вільних 
сільських обивателів. Небезпідставно вони розраховували на передачу, 
а не викуп, бодай садибних посілостей. Вкладаючи власну працю, 
кошти, зароблені в тяжких кріпосницьких умовах, у будівництво 
власного житла на поміщицьких землях, селяни мали сподівання на 
безоплатне відчуження цієї частини нерухомого майна у власність. 
Недарма, оцінюючи селянські настрої на території Правобережної 
України, французький дослідник Д. Бовуа зазначав: ―Неосвічених селян, 
що не розуміли ні імператорського указу про скасувння кріпацтва з його 
численним відстрочками та застереженнями, ні красивих текстів 
польських студентів, їх цікавило лише одне — безкоштовне одержання 
землі …‖

1
. Розв‘язання земельної проблеми у такий спосіб було 

утопічною мрією навіть для найбільш послідовних оптимістів. 
У цій статті маємо намір дослідити проблему селянських відрізків, 

які з‘явилися унаслідок реалізації Положень 19 лютого 1861 р. Якщо 
радянська література (В. Ленін, П. Зайончковський, С. Червоненко, М. 
Рубач, М. Нєчкіна) вважали їхню появу цілеспрямованою акцією уряду, 
спрямованою на обмеження надільних ділянок селянської землі, автор 
розвідки дотримується іншої точки зору. 

Київська, Подільська, Волинська губернії, потрапивши до складу 
Російської імперії унаслідок поділів Речі Посполитої Польської у кінці 
ХVІІІ ст., аж до реформи 1861 р. в основному зберігали існуючу в регіоні 
структуру поміщицького землеволодіння. За наполяганням генерал-
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губернатора І. Васильчикова, напередодні проголошення Маніфесту 
про ліквідацію кріпацтва, йому були надані статистичні дані щодо 
помісного землеволодіння на Правобережній Україні. Згідно з довідкою, 
в структурі поміщицької земельної власності повністю домінували 
представники польської національності. Так, у Київській губернії на 357 
маєтків українських, білоруських та великоросійських поміщиків 
припадало 1 429 маєтків польської шляхти. У Волинській та Подільській 
губерніях співвідношення було як 160 : 2 720 і 137 : 1 253 відповідно. 
Словом, маєтки православних дворян у структурі землеволодіння 
Правобережної України становили не більше 10%

1
. Такий 

непропорційний за етнічним складом розподіл земель, в умовах 
наростання соціальної напруги, вкрай загострив політичну ситуацію.  

Січень 1863 р. ознаменувався вибухом повстання поляків у 
Царстві Польському, що входило до складу Російської імперії, а також 
на білоруських землях та на Правобережній Україні. Небезпідставно 
розраховуючи на підтримку українського селянства, польські повстанці 
зверталися до нього з маніфестами, прокламаціями, зверненнями, у 
яких містилися пропозиції щодо приєднання для спільної боротьби 
проти російського панування як на польських, так і українських землях. 
У спеціально підготовленій для українських селян ―Золотій грамоті‖ 
йшлося, зокрема, й про таке: ―Землі орні, сіножаті, городи, поміщицькі і 
казенні, що перебувають у поселян із-за плати оброку, викупу чи 
відбування панщини, будуть із цього дня довічною власністю кожного 
господаря без будь-якої плати‖

2
. 

Отже, очільники польського національного руху усвідомлювали 
виняткове значення справедливого урегулювання земельних відносин 
для мобілізації українського селянства та його залучення на свій бік.  

Реальна загроза втягування широких кіл колишнього кріпосного 
селянства західних губерній у протистояння на боці поляків, спонукала 
царський уряд до вжиття превентивних заходів. Одвічний принцип 
―розподіляй і владарюй‖ продемонстрував свою живучість. Через 
півроку після початку повстання на територію дев‘яти західних губерній 
був поширений Указ ―Правила про припинення обов‘язкових відносин 
селян до їхніх поміщиків‖, ст. 8 яких скасовувала усі обов‘язкові 
відносини між поміщиками і селянами. У той час як по решті губерній 
Росії тимчасово зобов‘язані відносини між контрагентами уставних 
грамот діяли впродовж 20 років, у дев‘яти західних губерніях, а серед 
них і в Київській, Подільській, Волинській, вони припинялися з 1 вересня 
1863 р. Саме з цього дня колишні поміщицькі селяни ставали селянами-
власниками. За допомогою державної позики, розрахованої на 49 років, 
їм дозволялося здійснювати викуп мирської землі у межах, визначених 
інвентарями 1847 і 1848 рр. Вловивши настрої селянства, імператор 
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велів ―замість відбуття повинностей відробіткових чи грошових на 
користь поміщика, зобов‘язати [селян] вносити до казни викупні платежі 
за придбання ними у власність земель свого наділу‖

1
. Аби остаточно 

схилити селянство на свій бік, царська влада зменшила на 20 копійок з 
рубля розміри викупних платежів відповідно до 6% капіталізованого 
оброку за визначеною уставною грамотою для тих селян, що з 1 
вересня 1863 р. розпочинали обов‘язковий викуп. Раніше складені 
уставні грамоти, за законом, підлягали перевірці, адже існували реальні 
підозри щодо фальсифікації змісту уставних грамот з боку мирових 
посередників, абсолютну більшість яких становили поміщики польської 
національності. 

Услід за тим, урядові структури внесли корективи в поземельну 
політику на Правобережній Україні. За нашими оцінками, вони мали 
двоякий характер. З одного боку, праворегулятивними методами влада 
намагалася зміцнити селянське землеволодіння, а з другого — на 
противагу польським землевласникам та орендарям із числа 
єврейського населення мала намір створити міцний прошарок 
православних поміщиків. Головним провідником останньої ідеї виступав 
Волинський, Київський і Подільський генерал-губернатор Д. Бібіков. 
Чого вартий лише один його проект про створення майоратів, що не 
знайшов підримки у вищих урядових колах. Автор новації пропонував 
конфісковані та куплені у поляків державою маєтки передавати 
винятково дворянам російського походження, без права їхнього поділу 
та передачі в оренду

2
. Дослідник земельних відносин на Правобережній 

Україні І. Рудченко також помітив основну детермінанту ―Правил про 
припинення обов‘язкових відносин‖. ―Польське повстання 1863 року 
показало: з одного боку — ненадійність польського елемента, в руках 
якого перебувала майже уся поземельна власність, — резонно 
стверджував автор розвідки, — а з другого — відданість уряду місцевих 
обезземелених російських селян …‖

3
. У дискусії щодо російськості 

українських селян вдаватися не має сенсу, адже саме в цей час 
російський бундючний шовінізм сягнув свого апогею (див. Емський указ, 
Валуєвський циркуляр).  

З першим завданням влада впоралася швидко. Наведемо дані, які, 
із зрозумілих причин, радянською історіографією зайве не афішувалися. 
Якщо у селян Київської, Волинської і Подільської губерній, що вийшли 
на викуп до затвердження викупних актів, у фактичному користуванні 
перебувало 496 535,8 дес. землі, то у наділ вони отримали 620 068,4 
дес. або на 18% більше

4
. Д. Ріхтер подає ще більший відсоток прирізок, 
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здійснений поміщиками до селянських наділів. За його підрахунками, 
селянське землеволодіння на Правобережжі після реформи зросло 
майже до 21%

1
. Приріст надільної землі стався внаслідок перегляду 

інвентарних меж між селянами і поміщиками. Незаконно набуті 
поміщиками ділянки, які, внаслідок ревізії уставних грамот перейшли до 
селян, називалися вакантними землями

2
. 

Дані, що засвідчують розміри здійснених на Правобережжі 
прирізок, на нашу думку, мають істотні застереження щодо повного 
врахування усіх земель, доданих селянам. Методика підрахунків 
залишила поза межами статистики розверстані між поміщиками і 
селянськими громадами землі, що за звичаєм існували на сервітутному 
праві (докладно у розд. 2.3). Поміщики, насамперед, були зацікавлені у 
розверстанні земель режиму сервітутного користування. Оскільки 
юридично проблема залишалася не врегульованою, існували різні 
варіанти пропозицій щодо форми компенсації селянам за добровільну 
відмову від права спільного з поміщиком користування пасовиськами та 
іншими угіддями. Одні схилялися до відшкодування натуральними 
продуктами, другі — до земельних нарізок, а подільське із селянських 
справ присутствіє — до грошових виплат за втрачені сервітутні права. 
На практиці, за викупними документами величина компенсації при 
розверстанні земель на Волині становила близько 12,6% усієї величини 
наділу. За попередніми даними київського губернського присутствія, 
розмір прирізок за відміну сервітутних прав становив 46 459 дес.

3
 

По Подільській губернії величину земельних надбавок підрахувати 
не вдалося за браком відповідної статистичної інформації. І. Новицький, 
ведучий сільськогосподарської рубрики газети ―Киевлянин‖, у 
редакційній статті заявив: ―Про справедливий розмір земельних 
прирізок селянам за відміну сервітутів на підставі умов укладених 
добровільних угод, говорити не можна‖

4
. Ймовірно, з цієї причини 

обрахунок розмежованих угідь спільного користування до статистичних 
відомостей не потрапив. У даному разі нас не настільки цікавить 
точність величин, скільки вектор існуючої тенденції. Вона красномовна. 
До селянського землеволодіння відійшли не лише ділянки землі, 
відібрані унаслідок поміщицьких маніпуляцій при укладенні уставних 
грамот, а й додалися ті, що отримав мир, як компенсацію за відмову від 
сервітутних прав на нерухомість спільного користування.  
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Не лише приватновласницьким селянам на Правобережній Україні 
законодавець дозволив збільшити земельний наділ відносно 
користування поміщицькою землею. Такі ж поступки зроблені і для 
державних селян Чернігівщини та Полтавщини. За підрахунками В. 
Бойко середній душовий наділ цієї категорії селян збільшився на 0,6 
дес. і 0,4 дес. землі відповідно

1
.  

Не вважаємо тему вичерпаною, доки не розглянемо проблему, що 
знаходиться на протилежному полюсі. Йдеться про земельні наділи, 
втрачені селянськими громадами унаслідок різних причин. Радянська 
історіографія аналізувала здебільшого лише одну, а саме — відрізки від 
селянського землеволодіння у разі перевищення максимальних 
величин, передбачених місцевими Положеннями про поземельний 
устрій селян.  

Норми земельного права, що знайшли відображення у 
Положеннях 19 лютого 1861 р., передбачали зменшення наділів за 
добровільною згодою між двома контрагентами — поміщиком і 
селянською громадою або, у разі відмови селян від додаткового наділу, 
за статтями 5-12 Місцевого Малоросійського положення. У 
односторонньому порядку зменшення величини наділу дозволялося за 
умови перевищення ним розміру встановленого для даної місцевості, а 
також, коли у поміщика після нарізки землі залишалося менше 
половини чи третини (залежно від місцевості) усіх земель, що 
перебували у його розпорядженні. Найавторитетніший радянський 
дослідник реформи 1861 р. П. Зайончковський відзначав значне 
розповсюдження практики зменшення наділу шляхом добровільної 
угоди між названими суб‘єктами правовідносин. Високі викупні платежі, 
поряд із низькими орендними та продажними цінами, провокували 
селян на відмову від надільних ділянок, впливаючи, таким чином, на 
збільшення величини втрачених земель

2
. 

 Дарчі, ―гагарінські‖ або четвертні ділянки також істотно 
зменшували сукупний розмір надільних земель. Не можна не погодится 
з думкою сучасника про те, що населення погоджувалося не лише на 
четвертні, а й третинні наділи, щоб ―швидше покінчити із будь-якими 
зобов‘язальними відносинами з попередніми власниками та перейти на 
викуп, у розряд власників‖

3
. Із 500-525 тис. ревізьких душ по Росії, що 

погодилися на дарчий наділ, внесок українських губерній становив 82 
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792 душі
1
. Це дало можливість досліднику Ю. Готьє відзначити 

найменшу кількість дарчих наділів саме в українських губерніях. 
Подекуди самі сільські громади висловлювалися за наділення їх 

дарчими землями. Так, обираючи дарчі наділи у Козелецькому і 
Прилуцькому маєтках Чернігівської губернії Г. Галагана селяни 
керувалися такими мотивами: ―Хоча у нас і мало буде землі, то все ж 
Ваша земля без людей не гулятиме і ми без роботи не сидітимо‖

2
. 

Крім того, на зменшення величини наділів, звісно, впливало і 
російське законодавство, яке фіксувало випадки відмов селян від 
частини земельних наділів, узагальнювало їх і переводило у 
нормативно забезпечуючу площину. Так, 26 грудня 1865 р. для селян-
власників Чернігівської і Полтавської губернії набирало чинності 
Положення Головного комітету про устрій сільського стану, яким 
уточнювався зміст приписів Малоросійського положення у частині 
переходу додаткових земельних ділянок у розпорядження сільської 
громади, у разі відмови селян від користування ними

3
.  

У реальному житті зменшення селянських наділів було спричинене 
ще одним фактором. Власне, сама процедура наділу подекуди 
приводила до земельних втрат селян. Мовимо про те, що загальна 
кількість землі надавалася не окремим домовласникам, а цілим 
громадам, з урахуванням земельних площ, записаних в уставних 
грамотах. За розмір указного наділу, як у степовій смузі, чи мінімальний, 
як у малоросійських губерніях, поміщик за законом виходити не мав 
права. Так, дворянин із числа дрібнопомісних власників, що було 
характерно для Полтавської і Чернігівської губерній, мав право 
залишити у своєму розпорядженні 1/3 родючих земель з тим, аби наділ, 
яким селяни користувалися до звільнення, не був зменшений проти 
встановленого по губернії нижчого наділу. Таким чином, у названих 
губерніях і з‘явилися т. зв. відрізки, яких, фактично, ніхто не відрізав. 
Селянам відводилися ті самі землі, якими вони користувалися до 
ліквідації кріпосного права. Однак, якщо врахувати середній розмір 
наділу на Полтавщині (2,8 дес.), то селяни мали б отримати 911 295 
дес., а отримали 644 435 дес. землі, що на 266 860 дес. менше. Така ж 
ситуація на Чернігівщині, де селяни недоотримали 142 026 дес. землі за 
середнім числом 3,89 дес. надільної землі на одну ревізьку душу

4
. 

Отже, поняття відрізків слід застосовувати не відносно того, що 
набули селяни, а стосовно того, що вони могли отримати, при 
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задоволенні їхньої потреби у землі, навіть не по максимуму, а за 
середніми розрахунками, прийнятими Місцевими положеннями для 
окремих губерній. Якщо у правобережних губерніях українські кріпосні 
селяни на 18-21% отримали більші наділи, ніж вони мали у 
дореформенному користуванні, то на Лівобережжі та Степовій Україні 
загальна величина наділу істотно зменшилася. Так, у 
Катеринославській губернії селяни недорахувалися 38% земель, у 
Полтавській — 37%, у Харківській — 27%, у Таврійській — 27%, 
Чернігівській — 23%

1
.  

Таким чином, відрізки та прирізки, що з‘явилися у ході реалізації 
положень земельної реформи сер. ХІХ ст., стали продуктом 
передбаченої законом варіативності при вирішення питання між 
поміщиком і селянином щодо передачі з одного боку чи набуття — з 
іншого, права власності чи користування на землю. Обрання 
можливості викуповувати більшу частину надільної землі чи отримувати 
меншу без викупу, як дарунок, було особистою справою окремих 
домовласників та їхніх родин.  
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МИРОВІ СУДДІ, ЯК ІНСТИТУТ  
СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
MAGISTRATURE AS THE JUDICIAL  
SYSTEM INSTITUTION OF UKRAINE 

 
Автори статті пропонують вирішення сучасних проблем 

судочинства в Україні шляхом запровадження інституту мирових 
суддів. 

 
The authors of the article offer introduction of the magistrature 

institution as the solution to the current problems of the legal proceeding in 
Ukraine. 

 
Судову реформу в Україні започатковано в часи здобуття 

державної незалежності. Головна мета на той час полягала в тому, щоб 
утвердити судову владу як незалежну гілку влади в рамках системи 
поділу влади у демократичному суспільстві. Незважаючи на позитивні 
здобутки на цьому шляху, процес становлення незалежного судівництва 
в Україні характеризувався суперечливістю та непослідовністю. Далися 
взнаки консерватизм у підходах до реформування та брак чіткого 
бачення того, якою має бути судова система в державі, що керується 
верховенством права. За таких обставин на даний час українські суди ще 
не стали дієвим інститутом захисту прав людини, рівень довіри до них з 
боку суспільства лишається вкрай низьким. 

Вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в 
Україні відповідно до європейських стандартів зумовило об‘єктивну 
розробку нової Концепції, згідно якої забезпечення становлення в Україні 
судівництва як єдиної системи судового устрою та судочинства, що 
функціонує на засадах верховенства права відповідно та гарантує право 
особи на справедливий суд.  

Триває процес проведення ряду демократичних реформ, серед 
яких значну увагу приділено саме судово-правовій реформі з метою 
реального забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Відповідно 
до основних завдань Концепції, є створення цілеспрямованої, науково 
обґрунтованої методологічної основи розвитку правосуддя в Україні на 
найближчі десять років; визначення шляхів удосконалення 
законодавства у цій сфері; усунення негативних тенденцій, що мають 
місце внаслідок непослідовності здійснення попередньої судової 
реформи; забезпечення доступного та справедливого судочинства, 
прозорості в діяльності судів, оптимізації системи судів загальної 
юрисдикції; посилення гарантій незалежності суддів; якісне підвищення 
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фахового рівня суддівського корпусу; підвищення статусу суддів у 
суспільстві; істотне поліпшення умов професійної діяльності суддів; 
радикальне поліпшення стану виконання судових рішень; створення 
можливостей для розвитку альтернативних (позасудових) способів 
розв'язання спорів.  

Відповідно до положень Концепції, головною метою реформи 
виступає реальне забезпечення самостійності та незалежності судових 
органів; реалізація демократичних ідей правосуддя, вироблених 
світовою наукою та практикою; гарантування права громадянина на 
розгляд його справи компетентним і неупередженим судом у 
змагальному процесі. Одним з важливих інструментів у виконанні 
поставлених завдань є залучення пересічних громадян до розгляду 
разом з професійними суддями окремих категорій судових справ. 

Конституція та Закон України ―Про судоустрій‖ передбачають 
необхідність залучення громадян до здійснення правосуддя за 
допомогою таких форм безпосередньої демократії, як інститут народних 
засідателів та інститут суду присяжних. Сучасна тенденція законодавця 
щодо демократизації судового процесу викликала необхідність 
запровадження більш дієвого інституту, яким, на думку правників, 
виступає саме мирові судді, в той же час, незважаючи на 
передбачуваність даного інституту законодавством, спостерігається 
відсутність єдності у поглядах фахівців стосовно доцільності 
запровадження мирових суддів в Україні. 

Мировий суд у ряді держав — це нижча ланка судової системи для 
розгляду дрібних кримінальних і цивільних справ, на які покладено 
функцію примирення сторін.  

Уперше виник в Англії (14 ст.), пізніше — у Північній. Америці (17 
ст.), Франції (кін.18 ст.) та інших країнах.  

Велика Британія це батьківщина інституту мирових суддів і перші 
згадки про них тут можна знайти в королівській відвозі 1195 р., якою для 
допомоги шерифам в застосуванні правових норм було створено 
мирових суддів

1
. Спочатку ці судді виконували адміністративні функції і 

тільки через століття — й судові. У 1361р. бере початок сучасний 
інститут мирових суддів, забезпеченням законів про робітників було 
передано до рук суддів у справах робітників, яким було надано ті самі 
права, що й охоронцям правопорядку. Мирові судді були 
непрофесіоналами і здебільшого не були знайомі з юриспруденцією. 
Вони розглядали справи на засадах справедливості. Щодо злочинів, їх 
мирові судді розглядали на своїх сесіях, які проводились у кожному 
графстві чотири рази на рік ( суд квартальних сесій). Закони 1554 і 
1555р.р. поклали на мирових суддів попереднє розслідування злочинів. 
У 1590 р. судам квартальних сесій було передано розгляд складних 
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злочинів. На кілька наступних століть суди квартальних сесій стали 
головними закладами місцевого самоврядування

1
. 

Інститут мирових суддів в Україні діяв за часів Гетьманщини. У 
«Правах, за якими судиться малоросійський народ» 1743р. ідеться про 
мировий (або полюбовний) суд, коли сторони, що вели спір могли 
передавати його вирішення обраним ними особам. Суд здійснювався на 
підставі письмового запису, яким сторони зобов‘язувалися беззаперечно 
виконати його постанову і уповноважували мирових суддів визначити у 
постанові накладання певної суми «заруки» (штрафу) на сторону, яка 
ухилятиметься від виконання постанови. Постанову Мирового Суду 
можна було оскаржити в разі відсутності запису про передачу справи 
Мирового Суду, або не зазначення у постанові накладання штрафу на 
осіб, які її порушать, а також якщо постанова не була укладена у 
письмовий формі і не підписана мировим суддею, або якщо мировий 
суддя вийшов за межі запису чи не вирішив усіх питань, які слід було 
розв‘язати. Незавершеність процесу становлення Української 
незалежної держави 1917-1920 р.р. призвела до того, що цей інститут 
були народом втрачені. У період правління Української Центральної 
Ради інститут мирових суддів зазнав певних змін. Особливістю судової 
практики цього періоду була поява в окремих губерніях тимчасових судів 
у складі мирового судді та по одному представнику від робітництва і 
селянства. Одночасно функції мирових суддів почали привласнювати 
собі псевдо судні органи а саме, революційні трибунали, які 
формувались місцевими радами робітничих, селянських і солдатських 
депутатів. Після встановлення радянської влади інститут мирових суддів 
в Україні був скасований.  

Нова влада запровадила місцеві суди, що діяли поряд з 
революційними трибуналами. До складу місцевого суду входили один 
суддя і два народних засідателі. Місцевий суддя мав значні владні 
повноваження, що дозволяли йому проводити судове слідство, а також 
вносити рішення щодо затримання особи та передання її до суду. 

Крім місцевих, а потім народних судів, функції мирових суддів в 
Україні, починаючи з 1960 р., виконували так звані товариські суди, які 
формувались громадськістю і розглядали дрібні адміністративні, цивільні 
та кримінальні справи. Після незалежності України інститут мирових 
суддів не був відновлений. Питання про відродження даного інституту 
було постановлено тільки на сучасному етапі судово — правової 
реформи.  

У дореволюційній Росії Мирові Суди були запроваджені у ході 
судової реформи 1864 р. На підставі цих Статутів створювались мирові 
округи, які поділялись на мирові дільниці, де і працювали мирові судді

2
. 

Першою його інстанцією був дільничний мировий суддя, другою — 
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повітовий або столичний мировий з‘їзд. Мирові судді в Росії обирались 
на три роки повітовим земськими зборами, а в містах — міськими 
думами з наступним їх затвердженням Сенатом імперії.  

В основу перетворень реформи 1864 р. був покладений принцип 
розподілу влад: судова влада відділялась від законодавчої, виконавчої, 
адміністративної. Проголошувалась рівність всіх перед законом. Мирові 
судді, обирались повітовими земськими зборами і міськими 
думами. Достатньо високий майновий і освітній ценз практично закривав 
доступ на дану посаду представниками нижчих класів. Крім того, праця 
мирового судді не оплачувалась. З'їзди мирових суддів розглядали 
касаційні скарги і протести, а також приймали остаточне рішення у 
справах, які розпочали дільничні мирові судді .Мировий округ включав, 
як правило, повіт і міста, які в нього входили. Округ поділявся на мирові 
дільниці, у межах яких діяли мирові судді .Закон визначав сферу 
юрисдикцію мирових суддів: їм були підсудні справи про менш тяжкі 
злочини і проступки, за які передбачались такі санкції, як арешт до трьох 
місяців, ув'язнення на строк до одного року і штраф на суму до 300 крб. У 
цивільно-правовій сфері на мирових суддів покладався розгляд справ, 
щодо особистих зобов'язань і договорів (на суму до 300 крб.), а також 
справ, пов'язаних з відшкодуванням шкоди на суму до 500 крб., позовів 
про образу і справ про встановлення прав на володіння. Окружні суди 
засновувались на декілька повітів і складались із голови і членів суду. 
Новим інститутом, введеним реформою на рівні першої ланки загальної 
судової системи (окружних судів), були присяжні засідателі. 

Закон підкреслював, що вирок винесений судом за участю 
присяжних засідателів, є остаточним

1
.  

При окружних судах засновувався інститут слідчих, які здійснювали 
під наглядом прокуратури попереднє розслідування злочинів, на 
закріплених за ними дільницях. 

Судові палати розглядали справи щодо скарг і протестів на вироки 
окружного суду, а також справи про посадові і державні злочини по 
першій інстанції. 

Касаційні департаменти Сенату розглядали скарги і протести на 
порушення "прямого змісту законів", прохання про перегляд за новими 
обставинами вироків, що вступили в законну силурі справи про службові 
злочини (в особливому порядку судочинства). Департаменти Сенату 
були касаційними органами для, всіх місцевих і загальних судів Росії і 
могли розглядати будь-яку справу, яка була вирішена в нижчих 
інстанціях з порушенням встановленого порядку. Незважаючи на свій 
буржуазний радикалізм, судова реформа з самого початку несла на собі 
ряд пережитків минулого. Обмеження компетенції суду присяжних, 
особливий порядок судочинства щодо посадових осіб, недостатній 
захист суддівської незалежності від адміністрації — все це 
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послаблювало ефективність проведеної реформи. Нічим не обмежене 
право міністра юстиції призначати суддів, не вдаючись при цьому до 
пояснень, стало одним із головних способів тиску адміністрації на судові 
органи. Віддання державних чиновників до суду здійснювалось 
постановами їх керівництва, а не за рішенням суду. Присяжні засідателі 
усувались від розгляду справ, якщо мали політичний характер. Ці та інші 
вилучення із загального судового порядку поступово готували грунт 
контр реформ, які були здійснені пізніше. 

 Незважаючи на обмежений демократизм, інститут мирових суддів 
не задовольнив вище чиновництво Росії і в ході судової контр реформи у 
1889 р. Мирові Суди були ліквідовані (крім Мирового Суду у Санкт-
Петербурзі, Москві та деяких інших великих містах, зокрема в Одесі та 
Харкові). Їхні справи передали у відання земських начальників, міських 
суддів та поважного члена окружного суду. У 1912 р. Мирові Суди були 
відновлені, але фактично до лютого 1917р. вони були впроваджені лише 
у 20 губерніях . За радянської влади вони ліквідовані остаточно. У 
пострадянській Росії інститут мирових суддів було відроджено і тепер їх 
статус регламентує федеральний закон ―Про мирових суддів в російській 
Федерації‖1998р

1
. 

Закон «Про мирових суддів у Російській Федерації» від 17 грудня 
1998 року пом'якшив проблему федералізму в судовій системі. За 
Законом мировий суддя обирається на п'ять років населенням або 
призначається органом законодавчої влади суб'єкта Федерації. Мирові 
судді можуть діяти в межах судових ділянок, які створюються відповідно 
до Законів суб'єктів Федерації з розрахунку одна ділянка на 15-30 тисяч 
жителів. Зарплата мирового судді становить 60 % окладу голови 
Верховного Суду, а в містах федерального значення — 64 % і 
нараховується з федерального бюджету. А матеріально-технічне 
забезпечення (надання приміщень, меблів і канцтоварів) покладено на 
органи юстиції або органи виконавчої влади відповідного суб'єкта 
Федерації. 

Мировим суддям Закон дав статус суддів загальної юрисдикції, 
вони входять у єдину судову систему Росії. Їхні постанови, 
розпорядження, вимоги, доручення й виклики обов'язкові для всіх 
юридичних і фізичних осіб і органів влади . 

У компетенцію мирових суддів входять справи, які не вимагають 
довгих розглядів, але неминуче зависають у перевантажених судах.  

Це справи про розірвання шлюбу й розділ нажитого за час 
спільного життя майна, інші справи в сфері сімейно-правових відносин 
(за винятком справ про заперечування батьківства й материнства, 
позбавлення батьківських прав і всиновлення).  
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А також справи, пов'язані із трудовими відносинами (за винятком 
справ про поновлення на роботі), суперечки відносно власності по 
майнових позовах, якщо сума позову не перевищує 500 мінімальних 
розмірів заробітної плати, і справи про визначення порядку користування 
земельними ділянками, будовами й іншою нерухомістю. Крім того, 
мировий суддя вправі розглядати кримінальні справи про злочини, за 
здійснення яких передбачене покарання не більше двох років 
позбавлення волі. 

В Адміністрації Президента РФ розроблений проект федерального 
конституційного Закону «Про суди загальної юрисдикції в Російській 
Федерації». Відповідно до нього суди підрозділяються на федеральні 
(Верховний Суд, спеціалізовані — військові й інші, обласні й прирівняні 
до них, районні), суди суб'єктів Федерації (мирові судді), а також 
касаційні — апеляційні й наглядові. 

Введення апеляційних судів (тобто судів другої інстанції) 
обумовлено вимогами Міжнародного пакту про цивільні й політичні 
права, а також конвенціями Ради Європи, членом якої стала Росія. Не 
секрет, що нинішній касаційний перегляд багато в чому формальний, 
більшість судових рішень відміняється в наглядовій інстанції, пробитися 
в яку вдається далеко не всім. Але навіть подати касаційну скаргу в 
крайовий (обласний) суд, що нерідко перебуває за сотні кілометрів від 
районного центра, і направити туди адвоката більшості населення 
просто не по кишені. Таким чином, порушується основний принцип 
доступності правосуддя. 

У законопроекті пропонується створити в обласних й прирівняних 
до них судах трохи (конкретне число залежить від розмірів суб'єкта 
Федерації) апеляційно-касаційних палат, розташованих у різних 
населених пунктах, щоб наблизити правосуддя до населення. У сторін 
з'явиться право на вибір другої судової інстанції. Якщо, наприклад, 
засуджений або його адвокат думають, що доказ, покладений в основу 
обвинувального вироку, отримано з порушенням Закону або 
неправильно кваліфіковано вчинене, вони можуть принести касаційну 
скаргу. Якщо ж засуджений або його адвокат вважають, що суд першої 
інстанції неправильно оцінив обставини справи, вони вправі почати 
апеляційне провадження 

Статус, порядок формування і припинення повноважень мирових 
суддів. У зарубіжних країнах мирові судді та їх заступники мають 
особливий правовий статус і пов'язаний з ним порядок формування та 
припинення їх повноважень. Фактично в цих країнах склались дві 
системи цих суддів: одна заснована на традиціях здійснення правосуддя 
непрофесійними суддями, а інша на традиції виконання функції мирових 
суддів професійними юристами. 

В Росії мирові судді є суддями загальної юрисдикції суб‘єктів 
Російської Федерації та входить в єдину судову систему федерації. 
Мирові судді призначаються на посаду законодавчим органом державної 
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влади суб‘єкта російської Федерації або обираються на посаду 
населенням відповідної судової дільниці в порядку, визначеному 
законом. Мировим суддею може стати громадянин Росії у віці 25 років, 
який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в юриспруденції не менше 
5 років, не скоїв проступків, склав кваліфікаційний іспит, рекомендований 
кваліфікаційною колегією суддів. Мирові судді здійснюють свою 
діяльність у межах судових дільниць, які створюються та ліквідуються 
законами суб‘єктів Російської Федерації. 

 Вони здійснюють правосуддя від імені Російської Федерації. 
Питання законодавчого регулювання статусу мирових суддів у Росії 
становить спільну компетенцію федерації та її суб‘єктів

1
. Повноваження 

мирового судді припиняються після закінчення терміну, на який він був 
призначений також його повноваження можуть бути призупинені 
рішенням кваліфікаційної колегії суддів суб‘єкта федерації. 

Відповідно до федерального закону про мирових суддів 1998р. 
мировий суддя розглядає по першій інстанції: кримінальні справи про 
злочини, за скоєння яких може бути накладено максимальне покарання, 
що не перевищує 2 років позбавлення свободи, справи про видачу 
судового наказу, справи про розлучення якщо між подружжям відсутній 
спір про дітей, справи про поділ між подружжям майна, справи з 
майнових спорів за ціною позову, яка не перевищує п‘ятсот мінімальних 
розмірів оплати праці, встановлених законом на момент подання заяви, 
справи, що виникають з трудових відносин, за виключенням справ про 
поновлення на роботі, справи про визначення порядку користування 
земельними ділянками, будівлями та іншим нерухомим майном, справи 
про адміністративні правопорушення. Мировий суддя розглядає справи 
за ново виявленими обставинами стосовно рішень, прийнятих ним по 
першій інстанції та які вступили в дію. Він одноособово розглядає справи 
віднесені до його компетенції. Постанови мирових суддів, а також їх 
законні розпорядження є обов‘язковими для всіх органів і посадових осіб 
влади, громадян й інших фізичних та юридичних осіб. 

У Великій Британії мирові судді переважно працюють у 
магістратських судах, які розглядають 95% кримінальних справ у 
державі. Переважна більшість суддів не є професійними юристами. 
Магістратські суди діють на підставі закону 1980р. У Великій Британії діє 
понад 500 таких судів з більш як 24 тис. мирових суддів, з яких третина 
жінки

2
. Ці судді працюють на громадських засадах, але їм компенсують 

витрати, пов‘язані з відрядженнями.  
Мирових суддів призначає від імені Британської корони лорд — 

канцлер з числа кандидатур, поданих експертними комісіями графства 
Англії та Італії. Під час відбору кандидатів, члени експертних комісій 
більше, ніж на юридичну кваліфікацію, зважають на їх особисті та 
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моральні якості, а також на розуміння завдань мирового судді. Як 
правило, кандидатів у мирові судді підбирають з числа осіб середнього 
віку й середнього статку.  

Після призначення на посаду мирового судді особі необхідно 
пройти базовий курс навчання, під час якого вона знайомиться зі своїми 
обов‘язками та умовами праці. 

 Мирові судді наділені широким колом повноважень в сфері 
кримінальної юстиції. Вони розглядають справи одноособово або 
колегіально без присяжних засідателів. Мировим суддям допомагають 
професійні судді, які перебувають на державній службу і мають стаж 
професійної діяльності не менше 7 років

1
. Особливу допомогу мировим 

суддям надає судовий клерк, який має юридичну освіту. Мирові судді 
діють переважно колегіально. Так, до магістратського суду для розгляду 
певних кримінальних справ повинні входити 2-7 мирових суддів, але за 
звичаєм їх буває не більше 5. Окремий мировий суддя має дуже 
обмежену компетенцію: може зобов`язати особу сплатити штраф лише 
на суму 1 фунт стерлінгів чи посадити її до в‘язниці на термін не більше 
14 днів

2
. Однак суддя одноособово може визначити спосіб судового 

розгляду справи про правопорушення, порядок проведення 
попереднього розслідування справи, звільнити особу під заставу. Нагляд 
за діяльністю колегії мирових суддів у кожному графстві здійснює комітет 
магістерських судів. 

Необхідність запровадження та законодавче врегулювання 
інституту мирових суддів. Після проголошення Незалежності України 
інститут мирових суддів не був відновлений, так як у цьому не була 
зацікавлена державна бюрократія. 

Питання про відродження даного інституту було поставлено тільки 
на сучасному етапі судово-правової реформи

3
 

Необхідність впровадження інституту мирових суддів зумовлена, 
зокрема, з погляду на такий критерій, як доступ до правосуддя. Введення 
інституту мирових суддів — це реальний шанс зменшити навантаження 
на місцеві загальні суди, оскільки відносно нескладні (малозначимі) 
справи та вимоги за невеликою ціною позову можуть бути передані на 
розгляд мирового суду.  

Для запровадження інституту мирових суддів на сьогодні існують 
наступні правові передумови: конституційні положення щодо права 
кожного будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої 
права і свободи від порушень і протиправних посягань,

4
 правові позиції 

Конституційного Суду України
5
, позиції Комітету міністрів Ради Європи 

щодо зниження навантаження на суди загальної юрисдикції, положення 

                                                 
1
 Настольная книга мирового судьи, рассматривающего гражданские дела: Практичес_кое пособие. — С. 700 

2
 Настольная книга мирового судьи, рассматривающего гражданские дела: Практичес_кое пособие. — С. 701 

3
 Кампо В. Судово-правова реформа // Український юрист, 2006, № 7. — С. 88 

4
 Конституція України: Прийнята на п‘ятій сесії Верховної Ради України 1996р.- К., Преса України, 1997.-С.23. 

5
 Рішення від 9 липня 2002 р. № 15-р/п./2002 справа про досудове врегулювання спорів. 
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Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого 
суду в Україні відповідно до європейських стандартів . 

Фінансований ЄС проект ―Покращення доступу сільського 
населення до правосуддя‖, що його здійснює Інститут громадянського 
суспільства, взяв участь у Третьому українському муніципальному 
форумі. Цей захід, в якому беруть участь міські голови та представники 
органів місцевого самоврядування з усієї України, відбувся 29 — 30 
листопада в Пущі Озерній поблизу Києва 

Головною темою для обговорення в межах форуму стали провідні 
завдання, пріоритети та напрями адміністративно-територіальної 
реформи в Україні з погляду місцевої влади та органів самоврядування. 
Засновник Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук (нині 
радник Президента) презентував розроблену в межах проекту концепцію 
законопроекту ―Про мирових суддів 

Натепер суттєвою перешкодою для впровадження інституту 
мирового судді в Україні залишається невизначеність його юридичного 
статусу. Хоч мирові судді мали б бути органічною частиною судової 
системи і її найнижчою ланкою, їхній статус не визначено Конституцією, 
тому проект пропонує інший вихід: запровадити мирове суддівство на 
громадських засадах при органах місцевого самоврядування. В такім 
разі судді мають обиратися цими ж органами. 

Проект ―Покращення доступу сільського населення до правосуддя‖ 
здійснюється спільно Інститутом громадянського суспільства та творчим 
центром ―Каунтерпарт‖ за фінансової підтримки Європейського Союзу 

 Найпоширеніша точка зору на природу мирових суддів полягає в 
тому, що мирові судді є засобом досудового вирішення спорів, 
автономним, незалежним від держави інститутом — на зразок 
третейських судів або медіаторів. Доступність до правосуддя не 
виключає можливості для особи вирішити свій спір у досудовому або 
позасудовому порядку. Держава, з огляду на національні правові 
традиції, конституційно-правові засади, міжнародно-правові договори, 
повинна сприяти розвитку таких недержавних інституцій, як третейські 
суди, мирові судді, посередники (медіатори) тощо, які допомагають 
залагодити спір, не доводячи його до суду. Позитив такої моделі 
мирових суддів — в тому, що її запровадження не вимагає зусиль 
держави, витрачання державних коштів. При цьому зберігається плюс 
для тих, хто втратив довіру до державних органів, зокрема, до судів. 
Проте при запровадженні цієї моделі ускладнюється перевірка діяльності 
мирових суддів, кваліфікованості вирішення ними справ. Згідно з другою 
моделлю — державницькою — мирові судді є складовими системи 
державних судів зі збереженням всіх вимог, їх прав та обов‘язків 
(яскравий приклад — Російська Федерація). Ця модель видається більш 
ефективною, оскільки забезпечує якісніший розгляд справ (адже 
висуваються певні вимоги до кандидатів у мирові судді), юридичну 
відповідальність судді за неправильне рішення або ухвалу. При цьому 
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головним недоліком цієї моделі на сьогоднішній день є те, що 
запровадження такої моделі не можливе, зважаючи на норми чинної 
Конституції України щодо судоустрою в державі. Є ще одна правова 
позиція, яка по суті є модифікацією перших двох. Йдеться про 
громадівську (від слова «громада» як базового суб‘єкта місцевого 
самоврядування) модель мирових суддів. В рамках такого підходу можна 
виділити також два напрямки.  

Перший — мирові судді — елемент державної судової системи, 
який, втім, обирається органами місцевого самоврядування. В цьому 
випадку мирові судді є найнижчою ланкою судової системи, при цьому 
вони не є членами професійного суддівського корпусу (магістрату) і 
виконують судові функції тимчасово. Дана модель видається 
найдоцільнішою, зважаючи на те, що мирові судді, обрані відповідним 
органом адміністративно-територіальної одиниці, користуються вищим 
авторитетом та зможуть забезпечити якісніше здійснення функцій. При 
цьому реально встановити відповідальність мирових суддів перед 
громадою в особі органів місцевого самоврядування.  

Другий підхід — громадські мирові судді — відокремлені від 
державної системи судів органи в структурі місцевого самоврядування. 
Відповідно до цієї точки зору, це довірені особи територіальної громади, 
які обираються сільською, селищною, міською, районною в місті радою 
за їх згодою, працюють безкоштовно і діють відповідно до чинного 
законодавства, інших нормативно-правових актів, норм народної моралі 
з метою позасудового вирішення спорів (конфліктів) та примирення їх 
сторін. Однозначним плюсом цього підходу є те, що для його практичної 
реалізації не потрібне внесення змін або прийняття нових законів — це 
можливо зробити на рівні локальних нормативних актів. Проте 
компетенція таких мирових суддів буде обмеженою, а тому даний підхід 
не може вважатися оптимальним.  

Для впровадження інституту мирових суддів необхідно сформувати 
законодавчу базу та дослідити процедури прийняття мировим суддею 
спорів до свого провадження та здійснення мирового розгляду. 

Провадження у справі відкриватиметься мировим суддею на 
підставі поданої позовної заяви, яка ним реєструється і оформлюється в 
порядку черговості. Видається обґрунтованим закріпити право позивача 
об'єднати в одній позовній заяві кілька вимог, які пов'язані між собою. 
Для реалізації права на звернення для вирішення спору до мирового 
судді, необхідна наявність певних передумов та додержання ряду умов, 
які по суті є близькими до тих, що мають бути наявними для звернення 
до судів загальної юрисдикції. Перша передумова — особа, що 
звертатиметься до мирового судді для вирішення свого спору, повинна 
мати процесуальну дієздатність, тобто здатність бути стороною у спорі. 
Ця дієздатність пов‘язана із загальною процесуальною дієздатністю і 
визначається за правилами, передбаченими статтею 28 Цивільного 
процесуального кодексу України. Наявність цивільної процесуальної 
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правоздатності є загальною підставою для участі у цивільному процесі. 
Цивільна процесуальна правоздатність визнається за всіма фізичними 
особами. Що стосується комерційних і некомерційних організацій, то 
цивільна правоздатність визнається у разі, якщо вони є юридичними 
особами Якщо особа не володіє процесуальною дієздатністю, або її 
дієздатність обмежено, від імені такої особи до мирового судді може 
звертатись її законний представник 

1
  

Права , свободи та інтереси малолітніх осіб віком до 14 років, а 
також недієздатних фізичних осіб захищають у суді відповідно їхні 
батьки, усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом.  

Права , свободи та інтереси малолітніх осіб віком від 14 до 18 років, 
а також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена захищають у суді 
відповідно їхні батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, 
визначені законом.  

Права, свободи та інтереси особи, яка визнана безвісно 
відсутньою, захищає опікун, призначений для опіки над її майном. 

 Права, свободи та інтереси спадкоємців особи, яка померла або 
оголошена померлою, якщо спадщина ще ніким не прийнята, захищає 
виконавець заповіту або інша особа, яка вживає заходів щодо охорони 
спадкового майна. Законні представники можуть доручати ведення 
справи в суді іншим особам

2
.  

Друга передумова — позовна заява, з якою звертатимуться до 
мирового судді, має підлягати розгляду мировим суддею, тобто бути 
підвідомчою йому. Тут важливе значення має віднесення спору до однієї 
з категорій справ, визначених як предметна компетенція мирових суддів. 
Щоб визначитись з підвідомчістю спору, який потребує вирішення 
мировим суддею, досить важливо при ознайомленні з матеріалом, що 
надійшов, з‘ясувати, про які правовідносини йдеться і в чому полягає 
спірність, хто виступає як суб‘єкт оскаржуваного права. Третьою 
передумовою має бути відсутність такого, що набуло законної сили, 
судового рішення, ухваленого у справі за спором між тими ж сторонами, 
з того ж самого предмету та з тих же самих підстав, або ухвали суду про 
припинення провадження у справі у зв‘язку з відмовою від позову, або 
затвердження мирової угоди між сторонами, а також відсутність у 
провадженні суду загальної юрисдикції тотожного спору. Це також 
стосується і відсутності такого, що стало обов‘язковим для сторін, 
рішення третейського суду, ухваленого за спором між тими ж сторонами, 
з того ж самого предмету та тих же самих підстав. Відсутність означених 
передумов матиме своїм наслідком відмову мирового судді у розгляді 
спору. 

Про повернення позовної заяви суддя постановляє ухвалу
3
. 

Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню із 

                                                 
1
 Цивільний процесуальний кодекс України. — ст. 39 

2
 Науково-практичний коментар до Цивільно-процесуального кодекс України –ст.39 

3
 Науково-практичний коментар до Цивільно- процесуального кодекс України –ст.39 
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заявою до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали 
підставою для повернення заяви (наприклад, від імені особи з 
обмеженою дієздатністю позовну заяву подасть її законний 
представник). Питання про відкриття провадження у справі або про 
відмову у відкритті провадження у справі мировий суддя вирішує не 
пізніше п‘яти днів з дня надходження заяви до нього або закінчення 
строку, встановленого для усунення недоліків. Про відкриття 
провадження у справі чи відмову у відкритті провадження у справі 
мировий суддя має винести ухвалу. Ухвала про відмову у відкритті 
провадження у справі повинна бути невідкладно надіслана позивачеві 
разом із заявою та всіма доданими до неї документами. Відмова у 
відкритті провадження у справі перешкоджає повторному зверненню до 
мирового судді з таким самим позовом. Крім наявності зазначених 
передумов для відкриття провадження у справі мировим суддею 
необхідно додержання певних умов. Серед умов реалізації права на 
звернення до мирового судді — додержання вимог оформлення позовної 
заяви, та її подання саме тому мировому судді, який повинен розглянути 
і вирішити спір, тобто додержання правил підсудності. 

Позовна заява подається в письмовій формі і повинна містити: 
найменування мирового судді; найменування і місцезнаходження 
позивача і відповідача; зміст вимог; ціну позову та розрахунок вимог, 
якщо вимога підлягає оцінці; обставини, якими обґрунтовуються позовні 
вимоги та докази, що їх підтверджують; перелік додатків; дату, підпис 
позивача або його представника. До позовної заяви мають додаватися 
документи, що підтверджують обґрунтованість позовних вимог, 
повноваження представника (у разі його участі у провадженні), а також 
сплату мирового збору.  

За подачу позовної заяви має сплачуватись мировий збір. Мировий 
збір має закріплюватись Законопроектом як місцевий збір, який 
справляється на території відповідної ради за подання позовних заяв чи 
за видачу мировим суддею документів. Мировий збір сплачуватиметься 
у відсотковому співвідношенні до ціни позову (при подачі заяви) та за 
фіксованою ставкою (при видачі мировим суддею документів). Розмір 
мирового збору та коло осіб, які звільняються від його сплати, мають 
встановлюватись місцевою радою. 

У разі наявності всіх необхідних передумов, додержання вимог 
щодо форми позовної заяви та сплати мирового збору мировий суддя 
має відкрити провадження у справі, прийнявши відповідну ухвалу. В 
ухвалі про відкриття провадження у справі мають зазначатися: дані про 
мирового суддю — найменування мирової дільниці, прізвище, ім‘я та по-
батькові мирового судді, а також номер справи; ким і до кого пред'явлено 
позов, а також зміст позовних вимог; час і місце попереднього судового 
засідання; пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові 
заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони 
обґрунтовуються. Прийняття ухвали про відкриття провадження або 
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відмову у відкритті провадження мировим суддею є логічним 
завершенням цього етапу розгляду мировим суддею спорів. У разі 
відкриття провадження спір підлягає розгляду і вирішенню мировим 
суддею на підставі норм чинного законодавства України (у широкому 
розумінні цього поняття), положень локальних нормативно-правових 
актів відповідної територіальної громади та народної моралі. 

Процедура розгляду справ мировим суддею має бути простою 
(незаангажованою) і зрозумілою для громадян. Встановити таку 
процедуру доцільно в самому Законі "Про мирових суддів"

1
. 16  Вона має 

бути прописана як універсальна для розгляду всіх без винятку справ та 
спорів. Решта особливостей має бути передбачена окремими главами чи 
розділами (наприклад, особливості розгляду справ про адміністративні 
правопорушення; про розірвання шлюбу тощо)

2
. 

Під час розгляду спору мировий суддя повинен вести протокол 
судового засідання, в якому має фіксувати всю необхідну інформацію, 
факти і докази сторін спору, а також їх пропозиції щодо примирення 
сторін спору. На прохання сторін спору суддя зобов‘язаний видати копії 
протоколів судового розгляду звернень громадян. Для більш повного і 
всебічного розгляду спору мировий суддя може запросити на судовий 
розгляд звернень громадян представників органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо.  

За результатами розгляду справи мировий суддя постановляє 
рішення. Майбутній Закон має містити норму, що встановлюватиме 
структуру рішення мирового судді. Для забезпечення імперативності 
актів мирового судочинства рішення, постановлені мировим суддею 
мають бути включені до переліку рішень, за якими видаються виконавчі 
документи та які підлягають виконанню Державною виконавчою службою 
України, у разі їх невиконання в добровільному порядку.  

Громадські мирові судді як інститут місцевого самоврядування. 
Впровадження інституту громадських мирових суддів у систему місцево-
го самоврядування, як свідчить досвід втілення в життя інших 
інноваційних інститутів місцевого самоврядування, потребує зусиль і 
часу. Громадські мирові судді — це довірені особи територіальної громади, які 
обираються сільською, селищною, міською, районною в місті радою за їх 
згодою, працюють безкоштовно і діють відповідно до чинного законодавства, 
інших нормативно-правових актів, норм народної моралі та Положення про 
них з метою позасудового вирішення спорів (конфліктів) та примирення їх 
сторін. Звідси основними завданнями цих суддів має бути:

3
  

по-перше, утвердження справедливості та верховенства права серед 
членів територіальної громади. По суті мова йде про вищі соціальні цінності 
які громадські мирові судді мають впроваджувати в кожному конкретному 
випадку під час розгляду ними звернень громадян тощо. Ці цінності є 
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непорушними, а тому грубі відступи від них цими суддями є неприпустимими 
та мають породжувати для них негативні наслідки (дисциплінарну 
відповідальність, суд імпічменту); 

по-друге, захист громадських чеснот й гідності членів територіальної 
громади. Зрозуміло, що громадські мирові судді повинні захищати громадські 
чесноти: здоровий місцевий патріотизм, почуття колективізму (толоки) тощо. 
Але вони також повинні захищати й гідність членів територіальних громад, їх 
право на добре ім'я, на повагу членів сім'ї і т. д.; 

по-третє, забезпечення всім членам територіальної громади рівних 
можливостей для звернення до громадських мирових суддів та захисту своїх 
прав і законних інтересів. Громадські мирові судді не мають права ділити 
громадян на тих, які користуються і не користуються доступом до них, тобто не 
допускати дискримінацію. Інакше ідея цих суддів втратить 
загальнодемократичний зміст; 

по-четверте, швидке та кваліфіковане вирішення спорів і примирення 
їх сторін. Громадські мирові судді повинні пам'ятати, що звернення громадян 
мають розглядатись оперативно, бо інакше це призведе до втрати його 
актуальності. Вони також повинні приймати грамотні рішення, які 
задовольнятимуть сторони спору; 

по-п'яте, внесення пропозицій до органів місцевого 
самоврядування територіальної громади з питань їх діяльності. 
Розглядаючи звернення громадян, громадські мирові судді будуть 
зіштовхуватися з різними проблемами місцевого самоврядування і свої 
думки про них зможуть викладати у своїх звітах, листах, інформаціях до 
місцевої ради тощо. 

Формування корпусу громадських мирових суддів є дуже складним і 
відповідальним питанням. Кандидати це насамперед громадяни з високим 
особистим та моральним авторитетом, добрі знавці права, людських 
стосунків, психології тощо. 

Сьогодні вже чимало авторитетних людей, особливо у селах, 
вирішують на громадських засадах сімейні, майнові, трудові та інші конфлікти 
й примиряють громадян або дають їм рекомендації щодо практичного 
вирішення їх справи в органах влади. Певною мірою ці люди фактично готові 
громадські мирові судді, яким залишилось тільки надати відповідний статус на 
рівні представницьких органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст, 
районів у містах. З позицій місцевої демократії громадських мирових суддів 
необхідно обирати сільськими, селищними, міськими, районними в містах 
радами на термін їх повноважень, як, наприклад, органи самоорганізації 
населення. Ці вибори повинні проводитись з урахуванням поділу 
територіальної громади на судові округи. Звичайно, що цих суддів можна 
обирати й безпосередньо населенням, але тоді це краще робити під час 
місцевих виборів (як, наприклад, й органи самоорганізації населення), коли 
не треба буде спеціально створювати виборчі комісії тощо. Кандидати на 
посади громадських мирових суддів повинні відповідати певним вимогам 
(цензам), без яких не можна буде сформувати підготовлений корпус цих 
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суддів. Напевно, що ці кандидати повинні бути з числа шанованих членів 
територіальної громади, які, наприклад, досягай 25 років, мають середню або 
вищу освіту, досвід роботи з людьми, знайомі з юридичною практикою 
протягом двох років, користуються авторитетом у громадян та подають 
приклад участі в місцевому самоврядуванні. Кожен громадський мировий 
суддя повинен пройти навчання за відповідною програмою. Кандидати на 
посаду громадського мирового судді не повинні мати шкідливих та анти 
громадянських звичок (схильність до вживання спиртних напоїв, 
наркотиків, хабарництва, привласнення чужого майна, кумівство, 
місництво тощо). Кандидати на посади громадських мирових суддів можуть 
бути позбавлені права балотуватися на посади за юридичними ознаками, 
наприклад, якщо особа, яка претендує на цю посаду, визнана судом в 
установленому порядку неосудною, перебуває під слідством або притягнута 
до кримінальної чи адміністративної відповідальності тощо

1
. 

Повинен існувати певний порядок внесення на розгляд сільських, 
селищних, міських, районних у містах рад кандидатур громадських мирових 
суддів з урахуванням поділу територіальної громади на судові округи. Було б 
краще, якби по кожній судовій дільниці ці кандидатури подавались 
органами і посадовими особами місцевого самоврядування 
територіальної громади, групами громадян не менше 20-50 чоловік

2 20  та їх 
об'єднаннями, тобто влада, громадяни і громадськість могли б однаковою 
мірою реалізовувати право на висування таких кандидатур. Напевно, що 
кандидатури на посади громадських мирових суддів повинні певним чином 
обговорюватися в ЗМІ, на зборах громадян за місцем проживання, у комісіях 
сільських, селищних, міських, районних у містах рад, на громадських 
слуханнях та з використанням інших форм місцевої демократії.  

Вибори громадських мирових суддів на сесіях сільських, селищних, 
міських, районних у містах рад мають проводитися шляхом голосування 
депутатів цих рад за кандидатів на посади даних суддів у кожній судовій 
дільниці. Обраними вважаються ті кандидати в судді, які набрали більше 
голосів депутатів порівняно з іншими кандидатами по кожній судовій дільниці. 

Реалізація повноважень є основним змістом діяльності громадських 
мирових суддів. Ці повноваження певним чином мають бути пов'язані з їх 
предметною компетенцією та функціональними обов'язками. 

Насамперед дуже важливо визначити предметну компетенцію 
громадських мирових суддів, які, як відомо, повинні здійснювати 
повноваження в межах своєї судової дільниці на підставі звернень до них 
громадян та інших фізичних осіб. Оскільки коло цих звернень є відносно 
визначеним, то тільки кінцева мета вирішення спору — примирення сторін -
є одним з головних критеріїв визначення предметної компетенції цих 
суддів. Інакше кажучи, якщо звернення громадянина має на меті 
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примирення сторін спору, то громадський мировий суддя повинен 
приймати його до розгляду. 

Громадські мирові судді можуть розглядати звернення до них 
громадян та інших фізичних осіб про спори з таких питань:

1
 

недоліки виховання дітей і підлітків у сім'ї та школі; 
порушення громадянами норм етики і моралі вдома та в громадських 

місцях; 
невиконання майнових та пов'язаних з ними немайнових зобов'язань 

громадян; 
невиплата заробітної плати за трудовою угодою; 
дискримінація представників релігійних громад; 
порушення рівноправності жінок, молоді та людей похилого віку; 
порушення меж земельних ділянок громадян; 
невиконання рішень мирових суддів;  
І з інших питань, що потребують застосування процедури примирення 

сторін спору. 
Отже, якщо можна застосувати процедуру примирення сторін спору, 

громадський мировий суддя повинен приймати до свого розгляду звернення 
громадян та інших фізичних осіб

2
. 

Питання про гарантії та відповідальність громадських мирових суддів є 
одними з найскладніших і найважливіших для їх успішного 
функціонування. З одного боку, ці судді повинні відчувати своє 
громадське значення та повагу територіальної громади. А з іншого боку, 
вони також мають усвідомлювати всю глибину відповідальності за виконання 
покладених на них громадою — в особі сільської, селищної, міської, 
районної в місті ради — громадських функцій і повноважень. 

Громадські мирові судді повинні користуватися повагою з боку 
громадян і влади. Будь-яка особа, яка принижує честь та гідність судді, як 
довіреної особи територіальної громади, має нести відповідальність у 
встановленому законом порядку. Щодо посадових осіб місцевого 
самоврядування, які діють у територіальній громаді, то за зневагу до 
громадського мирового судді, вони повинні також відповідати в 
дисциплінарному порядку. До гарантій інших прав громадських мирових 
суддів необхідно зарахувати насамперед право на звернення до сільської, 
селищної, міської, районної у місті ради, яка його обрала з питань своєї 
діяльності. Очевидно, що в роботі суддів будуть проблеми, які мають 
вирішувати відповідні ради. Щ звернення громадських мирових суддів 
мають розглядатися даними радами в порядку спеціальної процедури, 
передбаченої їх регламентами. Громадські мирові судді не повинні 
виконувати свої повноваження за рахунок втрат у заробітній платі. Добре, 
якщо ці судді вже на пенсії, то в них проблем із зарплатою може не виникати. 
Тому судді, які працюють за наймом, мають право на компенсацію втрат у 
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заробітній платі, пов'язаних з виконанням громадських обов'язків. Як і всі 
громадяни, громадські мирові судді повинні мати відпустку для лікування та 
поліпшення свого здоров'я. Тому їм має бути гарантовано право на 
безоплатну відпустку, наприклад, упродовж 30 робочих днів

1
. Для роботи 

громадським мировим суддям потрібні законодавчі акти та інші 
матеріалами для роботи, якими їх мають забезпечити органи місцевого 
самоврядування і для цього потрібна відповідна правова гарантія. 
Громадські мирові судді повинні мати право на нормальні умови праці, 
оскільки це впливає на їх авторитет та авторитет прийнятих ними рішень. 
Створення цих умов — завдання відповідних виконавчих органів рад 
територіальних громад. Територіальна громада та її органи місцевого 
самоврядування можуть надавати громадським мировим суддям інші 
гарантії прав, які сприятимуть їх роботі. Очевидно, що це питання 
залежатиме від можливостей і ставлення органів місцевого самоврядування 
до громадських мирових суддів. Гарантії прав громадських мирових суддів 
діють у межах територіальної громади, де вони виконують свої 
повноваження. За межами громади ці гарантії можуть застосовуватись на 
підставі відповідних угод сільських, селищних, міських, районних у місті рад 
тощо

2
. 
 Громадські мирові судді повинні нести дисциплінарну відповідальність 

перед сільською, селищною, міською, районною в місті радою, яка має право 
оголосити цим суддям попередження, догану та сувору догану. Підставами 
для притягнення мирових суддів до відповідальності можуть бути порушення 
норм їх статусу та етики поведінки, судового процесу тощо. У випадку грубого 
порушення норм етики та чинного законодавства громадські мирові судді 
можуть бути усунуті з посади сільською, селищною, міською, районною в місті 
радою в порядку суду імпічменту. Цей порядок має визначатися нормами 
Регламенту ради, а рішення про усунення з посади таких суддів повинно 
прийматися двома третинами від загального складу депутатів відповідної ради. 

Повноваження громадського мирового судді можуть припинятися 
достроково також у випадках: заяви про складання повноважень 
громадського мирового судді (добровільна відставка). Це може бути у випадку, 
коли даний суддя не погоджується із ставленням до нього з боку влади або 
коли в нього з'явились нові інтереси тощо; переїзду на постійне проживання в 
іншу територіальну громаду. Це об'єктивна обставина, яка перешкоджає 
громадському мировому судді виконувати свої повноваження через втрату 
зв'язку з територіальною громадою, де він обирався на цю посаду;Можна 
погодитися з думкою про те, що інститут мирових суддів навряд чи 
доцільно впроваджувати в умовах чинної пострадянської судової системи, 
оскільки це не дасть очікуваного результату. Тому краще спочатку впровадити 
інститут громадських мирових суддів, який простіше й швидше може бути 
впроваджений у систему місцевого самоврядування. Набутий цими 

                                                 
1
 Проект Закону України «про мирових суддів». 

2
 Проект Закону України «про мирових суддів». 
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суддями досвід через певний час може стати неоціненним надбанням для 
формування інституту мирових суддів у судовій системі країни. Звідси 
висновок: Україні треба йти шляхом формування передумов та 
запровадження європейської моделі мирових суддів. Для того, щоб 
розвивати інститут громадських мирових суддів, потрібно не тільки в кожній 
територіальній громаді створювати передумови для цього, але й на 
державному рівні має бути підтримка цієї ідеї. Мова йде про внесення 
відповідної норми про громадських мирових суддів у чинне законодавство про 
місцеве самоврядування тощо. Впровадження інституту громадських 
мирових суддів потребує ухвалення ряду локальних актів, у тому числі 
Положення про громадські мирові судді відповідної громади. Також 
потрібно ухвалити Положення про Комісію з питань вирішення 
компетенційних спорів між громадськими мировими суддями та деякі інші акти. 
Крім цього, необхідно підготувати матеріальну та фінансову основу для 
діяльності цих суддів тощо. 

Сьогодні, коли проблеми захисту прав і законних інтересів 
громадян незалежної України — не тільки від держави, але й від 
корпоративних і некорпоративних груп, окремих індивідуумів — 
набувають все більшого значення, проблеми їх судового захисту 
особливо актуальні. Дійсно, громадянам потрібні гарантії захисту навіть у 
найдрібніших стосунках із суспільством. Ніхто, крім мирових суддів, не 
може виконати це надзавдання молодого громадянського суспільства в 
Україні. Масове впровадження інституту мирових суддів, можливо й на 
громадських засадах, поза сумнівом, позначиться на багатьох аспектах 
суспільно-правового життя держави. Насамперед це буде потужний удар 
по правовому нігілізму, який буквально заполонив наше суспільство.  

Хто міг би стати мировим суддею? Передусім громадяни з високим 
авторитетом, знавці права, людських стосунків, психології тощо. 
Сьогодні чимало авторитетних людей, особливо в селах, розв‘язують у 
межах повноважень третейських суддів сімейні, майнові, трудові й інші 
конфлікти. До них звертаються також за порадами та консультаціями з 
тих чи інших правових питань. Очевидно, що ці люди є фактично готові 
мирові судді, яким залишилось тільки надати відповідний юридичний 
статус.  

Багато кому ідея мирових суддів в Україні може видатись 
неактуальною або й нереальною. Адже вона вимагає багато праці з 
погляду як конституційної системи правосуддя, так і організаційно-
процесуального закріплення цього інституту. Але, якщо ми хочемо, щоб 
народ повірив у справедливість українського суспільства, держава та 
громадськість мають подбати про наближення до нього судової влади.  

Можна погодитись із критиками інституту мирових суддів у тому, що 
його впровадження в умовах панування традиціоналістської судової 
системи навряд чи дасть очікуваний результат. Але ця система не вічна. 
Проведення політичної реформи дозволить трансформувати її у 
класичну судову систему, у якій знайдеться місце і мировим суддям. 
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Адже останні можуть стати тим прискоренням, яке приведе судову 
систему до нормального, цивілізованого стану. Так що нам таки потрібні 
мирові судді .  

В Україні сформовані досить сприятливі умови для функціонування 
страхового бізнесу, а саме: здійснюється підтримка розвитку страхових 
компаній через встановлення невисоких вимог до величини мінімального 
капіталу для започаткування бізнесу; запроваджено окремий порядок 
оподаткування доходів від страхової діяльності; надані можливості 
вільного доступу до валютних ресурсів для здійснення операцій із 
перестрахування та ін. Водночас інтереси тих, хто користується 
послугами цих фінансових установ, чомусь висвітлюються мало і 
знаходяться переважно в тіні. Насправді ж саме споживачі є тими 
головними дійовими особами, які визначають розвиток страхового ринку. 
Тому, на мою думку, необхідно змінити акценти: пріоритетом має бути 
захист інтересів клієнтів страхових компаній, тобто страхувальників — 
підприємств та громадян. 

Державна комісія з питань регулювання ринків фінансових послуг 
України має невеликий за своїм штатом персонал, і він не в змозі 
втручатися в розв'язання кожної конфліктної ситуації. Тож якби страхові 
компанії, не чекаючи чиїхось директивних вказівок, утворили та 
утримували за рахунок своїх внесків "мирового суддю" (а чинне 
законодавство дозволяє це робити), то процес популяризації 
страхування був би набагато інтенсивнішим. Ті компанії, які запровадять 
інститут "мирового судді "

1
, матимуть переваги на ринку, оскільки для 

страхувальників зазначення в страховому полісі можливості звертатися 
до "мирового судді" в разі непорозумінь із страховиком для подолання 
конфлікту, буде додатковою послугою. Страхувальники, які 
звертатимуться до компаній, що не матимуть "мирового судді", не 
зможуть швидко розв'язати суперечки із страховою компанією, а отже, 
віддаватимуть перевагу тим компаніям, у яких діє такий інститут.  

Зрозуміло, що у цій справі є чимало питань, вирішення яких 
потребує чітких і зрозумілих процедур, які для українських компаній та 
страхувальників є новими. Слід також визначити, у межах якої суми 
страхових виплат "мировий суддя" матиме повноваження вирішувати 
справу. Тут доцільно було б звернутися до досвіду наших польських 
колег. 

Інститут мирових суддів був включений до проекту Конституції 
України 1992 року

2
, але потім від нього відмовились. Питання про 

відродження даного інституту було поставлено тільки на сучасному етапі 
судово-правової реформи Тим не менше, інститут мирових суддів 
аналізували багато вітчизняних науковців, розглядаючи історичний та 
зарубіжний досвід Необхідність впровадження інституту мирових суддів 

                                                 
1
 Проект Закону України «про мирових суддів». 

2
 Проект Конституції України 1992 року. 
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зумовлена, зокрема, з погляду на такий критерій, як доступ до 
правосуддя. На думку деяких авторів, відсутність, наприклад, 
відповідальності суддів перед територіальними громадами, є головною 
причиною неефективності діючих місцевих судів Ця відповідальність — 
не що інше, як один з елементів інституту мирових суддів. На 
сьогоднішній день, зважаючи на чинне законодавство і норми Конституції 
з питань судоустрою, найбільш реальними для запровадження є модель 
позасудового розгляду тобто мирові судді як елемент місцевого 
самоврядування, оскільки вони не потребують внесення змін до 
Конституції. Якщо ж відповідні зміни до Конституції будуть внесені, то 
доцільніше було б запровадити громадську модель за зразком іспанської 
або італійської моделі. Таким чином, впровадження закону про мирових 
суддів повинно мати на меті інституціоналізацію мирових суддів, як 
досудового засобу вирішення спорів або інституту в структурі органів 
місцевого самоврядування.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 265 

І. Бойко, М. Бедрій 
I. Boiko, M. Berdii 

  
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КОПНИХ СУДІВ НА 

УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У XIV–XVI СТ. 
 

LAW PRINCIPLES OF ORGANIZATION AND ACTIVITY «KOPA»-
COURTS IN UKRAINE IN XIV–XVI-th CENTURIES 

 
Автори досліджують правові засади організації та діяльності 

громадських судів на українських землях, що у XIV–XVI століттях 
мали назву «копа», розглядають їх роль у становленні українського 
судочинства та цінність як історичного спадку. 

 
Authors study legal principles of organization and activity of public 

courts on Ukrainian earths, that in XIV–XVI centuries named «kopa», 
examine their role in the making of the Ukrainian legal proceeding and 
value as a historical inheritance. 

 
У сучасних умовах зростає інтерес до вивчення питань організації 

і здійснення судочинства та участі в ньому представників громадськості, 
що відповідає умовам демократичного розвитку суспільства. Чинне 
українське законодавство містить норми про народних засідателів і 
присяжних, які дають змогу суспільству брати участь у здійсненні 
правосуддя. Відкритість і гласність судового процесу є невід‘ємними 
атрибутами правової системи демократичної держави. Україна має 
певний досвід у цій сфері, який варто використовувати в доцільних 
межах. Значний інтерес у цьому представляє історія копного суду і 
порядку здійснення копного судочинства. Копні суди — це давній 
демократичний інститут, історико-правове дослідження якого може 
допомогти у процесі вдосконалення сучасної судової системи України. 

У другій половині XIV ст. внаслідок експансії сусідніх феодальних 
держав українські землі були розчленовані в державно-політичному 
відношенні та у своїй більшості включені до складу Польського 
королівства та Великого князівства Литовського

1
. 

У 1349 р. польський король Казимир захопив Галичину, яка стала 
частиною володінь Польського королівства. Литовський князь Гедимін 
активно приєднував до складу Литовської держави землі колишньої 
Київської Русі: у 1307р. — Полоцьку землю, а потім — Вітебську, 
Турово-Пінську та Берестейську землі. Його сини Любарт та Ольгерд, 

                                                 
1
 Гурбик А. Копні суди на Україні в XIV — XVI ст. // Український історичний журнал. — Київ, 1990. — № 10. 

— с.111. 



 266 

продовжуючи окупаційну політику, у XIV ст. захопили Волинську, 
Чернігівсько-Сіверську, Київську землі та Поділля

1
. 

Після перетворення українських князівств на області Великого 
князівства Литовського та призначення для їх управління намісників, 
воєвод і старост уся повнота судової влади на цих землях перейшла до 
них. Юрисдикції намісників спочатку підлягало усе населення держави. 
З кінця XIV ст. їх судова влада не поширювалась на міщан тих міст, які 
отримали магдебурзьке право, закріпачених селян, що залежали від 
суду свого феодала, а також на католицьке духовенство

2
. 

В українських селах судочинство здійснювали копні (громадські) 
суди. Копний суд — це суд сільської громади, склад якого формувався 
шляхом обрання населенням копного округу ―копних мужів‖, тобто 
суддів цього суду. Сучасний український правознавець М. Костицький 
вважає, що копні суди сформувались в Україні як державно-правовий 
інститут саме у ХІV ст. На його думку, причиною створення цих органів 
була віддаленість сіл від адміністративних центрів

3
. 

Перший дослідник історії копних судів М.Іванішев, висловив думку, 
що копні суди були органами копних організацій, тобто сільських 
громад

4
. Керівником сільської громади був «старець», «отаман» або 

«староста», а при ньому громадська рада, «добрі люди» або «мужі». 
Старосту та раду обирали на один рік. Громада відповідала за сплату 
податків і видання державі злочинців. Старець із «добрими людьми» 
мали право здійснювати судочинство (копний суд). Траплялись 
випадки, коли деякі громади на підставі привілеїв були навіть вилучені 
з-під влади феодальних і державних службовців

5
. 

М. Грушевський визначав копний суд як залишки даньої 
громадської організації. Цей видатний український історик також 
зазначав, що копний суд сформувався на основі сусідства, діяв 
відповідно до традицій. Ф.Леонтович прирівнював копні до вервних 
судів, а копи та верві до чеських осад. О.Єфименко заперечувала 
тотожність копного і вервного суду

6
. І. Черкаський доводив, що 

громадський (копний) суд повстав з єдності сусідських інтересів, які 
полягали в тому, щоб спільними силами виявляти, судити і карати 
злочинців, бо «кожному шкода немила»

7
. А.Яковлів стверджував, що не 

кругова порука і юридична відповідальність громади, села чи околиці 
перед потерпілим за шкоду були основою, на якій утворились копні 
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суди, а роль і діяльність потерпілого, позивача об‘єднала сусідів, 
жителів околиці у спільному сусідському інтересі та спричинила 
виникнення окремих сусідських організацій, тобто копних судів

1
. 

Таким чином, хоч вчені висловились одноголосно про те, що 
початки копного судочинства слід шукати в глибокій давнині 
українського народу, але у них немає спільної позиції щодо питання, як 
виникли копні суди на українських землях і при яких умовах. Загалом, 
дослідники розділились на дві групи, які обстоювали два різні погляди 
щодо цього питання: 

одні вважали копні організації територіальними громадами з 
певною околицею (копним округом), круговою порукою та 
відповідальністю за своїх членів; 

інші визнавали, що копи були лише вільними спілками сусідів з 
метою боротьби зі злочинністю, кримінального розшуку, покарання 
злочинців і допомоги потерпілим

2
. 

Виникнення копних судів, як бачимо, викликає багато запитань, які 
залишаються без відповідей і продовжують наукові дискусії, в яких 
вкрай важливо і дуже важко знайти істину. Деякі вчені, обґрунтовуючи 
свої теорії формування копного суду, визначали його виключно як засіб 
боротьби зі злочинністю. Проте це некомплексна оцінка цього органу, 
адже він розглядав не лише кримінальні справи, але й цивільні. Інші 
дослідники настільки заглибились у генезис копного суду, що 
ототожнили його і з общинним судом додержавних часів, і з вервним 
судом. Як видається, цей підхід також є помилковим. 

Найбільш вдало щодо виникнення копних судів на українських 
землях висловився М. Любавський. Цей вчений зазначав, що копний 
суд являв собою подальший розвиток і видозміну тієї діяльності, що за 
часів Руської Правди (Київської Русі та Галицько-Волинської держави) 
відбувалась у вервах

3
. Отже, копний суд був спадкоємцем і 

правонаступником вервного суду. Він продовжив на українських землях 
розвиток громадського судочинства на основі давньоруського 
звичаєвого права. 

В епоху середньовіччя еволюція давніх правових норм 
українського та інших слов‘янських народів відбувалась різними 
шляхами, розірвавши давню єдність засад правового регулювання 
суспільних відносин. У Чехії та Польщі, які зазнали значного впливу 
західноєвропейської правової культури, зміцнювався державний лад і 
сформувалась чітка система державних судів. Натомість на українських 
землях державно-правовий розвиток гальмувався різними факторами 
(занепад Київської Русі, навала татар, неочікувана втрата незалежності 
Галицько-Волинської держави), тому правові звичаї залишались 
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визначальним джерелом права, були незмінними протягом тривалого 
проміжку часу

1
. 

У таких умовах виникла потреба у функціонуванні органу, який би 
забезпечив юридичну дію українських звичаєво-правових норм. Вервні 
суди, які виконували цю функцію в Київській Русі та Галицько-
Волинській державі, уже не могли її реалізовувати в другій половині XIV 
ст. Українські територіальні громади набирали нових форм розвитку. 
Верви перетворились у копи. Змінились вимоги часу, відбулись значні 
зміни в правовій свідомості українців. Таким чином, громадські суди 
перейшли на новий щабель державно-правової еволюції, набули нових 
ознак: більш тісний юридичний зв'язок з державою (нагляд вижа, а потім 
возного за здійсненням громадського судочинства), сільський характер 
(копи не включали до свого складу міст, а тільки села та інколи невеликі 
містечка), утвердження християнства як світоглядної основи діяльності 
копних судів (вервні суди діяли на світоглядних засадах язичництва) 
тощо. Верви (у територіальному розумінні) трансформувались у копні 
округи, що було зумовлено встановленням більш чітких меж між 
селами. І, зрештою, смертна кара, яку вервні суди не застосовували до 
засуджених ними людей, була включена у перелік покарань, які міг 
присуджувати копний суд.  

Таким чином, у XIV ст. на основі вервних судів виникли копні суди. 
При чому, вони утворились як на тих українських землях, які входили до 
складу Великого князівства Литовського, так і на тих, які перебували під 
владою Польського королівства. Крім того, копні суди у XIV ст. 
сформувались ще й на білоруських землях

2
. Основним джерелом їх 

виникнення було давньоруське звичаєве право. Водночас копні суди 
діяли відповідно до норм цього права. 

Склад копного суду становили копники, тобто копні судді (судні 
мужі) та присутня на судовому розгляді громада. Кількість копних суддів 
не була сталою, хоча здебільшого вона коливалась між 10 і 20 
чоловіками. Цих суддів обирало населення копного округу на засіданні 
віче з числа членів територіальної громади

3
. До особи, яка обиралась 

копним суддею ставились наступні вимоги: обізнаність у звичаєвому 
праві; наявність до них поваги і довіри членів громади. Перед зайняттям 
посади копні судді складали присягу

4
. 

Предметна підсудність копного суду давала йому змогу 
розглядати як цивільні, так кримінальні справи. Серед цивільних справ 
найчастіше розглядались у рамках копного судочинства: земельні спори 
щодо власності та володіння земельними ділянками, скарги власників 
про заподіяння шкоди їх польовим і лісовим угіддям, справи про 
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майнові права, про невиконання сторонами умов різноманітних 
зобов‘язань, шлюбно-сімейні справи. З-поміж кримінальних справ 
вирішувались такі: про вбивства, про крадіжку худоби, розбій, 
пограбування, підпал, про побої та ін.

1
 

Територіальна підсудність копних судів виражалась у формі 
копних округів (околиць) А. Яковлів зазначав, що територія, на яку 
поширювалась компетенція копного суду (так звана «копна околиця»), у 
копному судочинстві відігравала значно вагомішу роль, ніж судові 
округи державних судів. Копна околиця не тільки визначала 
територіальну підсудність копного суду, але водночас встановлювала 
склад копного зібрання, тобто копного суду

2
. Копні округи включали до 

свого складу декілька сусідніх сіл та, очевидно, відповідали межам 
колишніх вервей. 

Копному суду були підсудні усі суспільні групи Великого князівства 
Литовського, у тому числі шляхта, яка проживала у селах. Як бачимо, 
це могло викликати взаємне дублювання громадськими (копними) та 
державними судами своїх функцій. Проте І. Черкаський зазначав, що 
такого дублювання не було, оскільки право вирішального вибору суду, 
який розглядав справу, належало потерпілому (позивачу)

3
. З часом 

почали формуватись традиції, які визначали цей вибір. Так, на засіданні 
копного суду, яке відбулось у Луцькому повіті в 1583 р., зазначалось: 
«Гды ж дей здавна межи нами шкодника ничим, одно копою доходят»

4
. 

Місця зібрань і засідань копних судів називались «коповища». 
Вони були незмінними протягом багатьох століть, їх визначали звичаї 
громади. Очевидно, на коповищах раніше провадили свої засідання 
вервні суди, а, можливо, перед ними ще й общинні суди додержавного 
суспільства. З метою розслідування кримінальних справ копні суди 
могли збиратись на місці вчинення злочину. При вирішенні земельного 
спору засідання копного суду інколи проводились на спірній землі

5
. 

Характерною рисою копного суду було те, що він був водночас і 
слідчим, і судовим, і виконавчим органом

6
. 

Копні суди здійснювали судочинство поетапно. Стадії копного 
процесу називались «копи». Залежно від справи, яку вирішував копний 
суд, їх кількість могла бути різною, проте загалом можна згрупувати та 
виділити три основні стадії копного судочинства: гаряча копа, велика 
копа та завита копа. При виявленні злочину жителі копного округу 
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повинні були вжити заходів, щоб знайти злочинця, тобто: робити 
обшуки, опитувати потерпілих і очевидців. Для судового розгляду 
збиралась «велика копа» — всі «мужі», тобто представники сіл копного 
округу. Для виконання вироку збиралась третя — «завита копа». Копний 
суд, розглянувши кримінальну справу, міг засудити винного до штрафу, 
відшкодування збитків, заподіяння тілесних покарань і навіть смертної 
кари, проте він доволі часто практикував умовне засудження

1
. 

У XV ст. на українських землях свої політичні позиції посилила 
шляхта, що мало наслідком пожвавлення процесів феодалізації. У 
Великому князівстві Литовському втрата селянами своєї земельної 
власності зумовлювала обмеження свободи сільських громад. Їх органи 
місцевого самоврядування (віче та копні суди) у деяких селах поступово 
підпорядковувались вотчинній адміністрації

2
. 

Кількість копних судів на українських землях значно скоротилась у 
середині XV ст. У 1457 р. литовський князь Казимир видав привілей, 
відповідно до якого кожен феодал, який проживав у Великому князівстві 
Литовському, отримував право судити залежних від нього селян

3
. Це 

була справді символічна подія, адже до того часу цим правом 
користувались тільки найвпливовіші землевласники. Таким чином, різко 
збільшилась кількість домініальних (вотчинних) судів, що й спричинило 
поштовх у процесі закріпачення селян, а також звуження компетенції та 
скорочення чисельності копних судів. 

Першою спробою кодифікації права у Великому князівстві 
Литовському став судебник князя Казимира, складений урядовцями-
правниками його канцелярії та затверджений на провінційному сеймі у 
Вільнюсі 29 лютого 1468 р. Судебник налічував всього 25 статей і 
містив переважно норми земельного, кримінального та процесуального 
права

4
. У цьому нормативно-правовому акті не згадувався копний суд, 

проте появився термін «околиця», частково були врегульовані судові та 
слідчі повноваження громад

5
. Термін «околиця» містився у ст. 16, 17 і 

18 Судебника Казимира 1468 р. Під «околицею» слід розуміти жителів 
певної території, а саме копного округу. Так, у ст. 17 зазначалось: «А 
пак ли сок усочить на кого, а лица не будеть, а перво будеть украл, и 
околица будеть перво злодейства на нього не ведала, а будеть никому 
не плачивал, ино ему тятьбу истьцю и вину, а смертьною раною его не 
казнити»

6
. 

Порівнюючи Судебник Казимира 1468 р. з «Руською Правдою», 
А.Яковлів дійшов до висновку, що еволюція права за 300 — 400 років 
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суттєво не змінила процесуального статусу потерпілого, пішла в 
напрямку конструкції процесуальних норм щодо сусідів (околиці), які не 
тільки приймали участь у розшуку правопорушника разом з потерпілим, 
але й виконували саме судові функції: встановлювали вину злочинця, 
присуджували покарання та виконували вироки

1
. 

Державна влада на перших порах була набагато слабшою, ніж 
вона стала у наступних етапах історії, тому громадські інституції могли 
протягом тривалого часу зберігати своє значення. Однак з часом 
повноваження копних судів почали звужуватись. У XV ст. у них майже 
не залишилось спільних рис із вервними судами. Посилення могутності 
шляхти спричинило їх намагання усунути з числа «добрих людей» 
(копних суддів) нешляхтичів, а тим паче селян

2
. Ф.Леонтович зазначав, 

що інколи, зокрема для розгляду земельних спорів шляхти, копні суди 
збирались і проводились шляхтичами без участі селянства. Цей вчений 
також вважав, що існували два різновиди копних судів: селянські та 
шляхетські

3
. На селянських копних судах могли бути присутні прості 

люди (селяни та інколи міщани). Копні суди збирались при потребі 
провести обшук, огляд або допит підозрюваних у вбивстві чи 
викраденні. Селянські копні суди відрізнялись від шляхетських копних 
судів не лише вужчою компетенцією, але й більшою кількістю учасників 
їх засідань. Допит на засіданнях селянських судів міг проводитись щодо 
його учасників. У таких випадках органи державної влади скликали 
жителів копного округу на коповище та організовували допит

4
. 

Теорію Ф. Леонтовича про два види копних судів важко вважати 
чітко обґрунтованою. Цей дослідник з метою аргументації занепаду 
копних судів і поділу їх на види акцентував увагу на величезній 
соціальній прірві, що назріла між селянством і шляхтою у Великому 
князівстві Литовському, вважав її головною причиною цих подій

5
. Однак 

різка соціальна прірва між шляхтою і селянством виникла лише у XVІІ 
ст., що мало наслідком вилучення шляхти з-під юрисдикції копних судів, 
а не їх поділ на види. До того часу надто різкій соціальний 
диференціації запобігали ряд факторів, серед яких визначальне місце 
займало існування проміжного суспільного стану між шляхтичами і 
селянами. Мова йде про так звану «ходачкову шляхту». Більшість осіб, 
що належали до цього суспільного стану, проживали в селах. 
«Ходачкова шляхта» — це дрібні землевласники, які оформились в 
єдину суспільну групу у XIV–XV ст. на українських землях. У неї 
зазвичай не було підданих селян, вона сама обробляла землю або 
взагалі її не мала. Представники цього суспільного стану поряд із 
селянами організовували та проводили копні суди. У ті часи, коли 
                                                 
1
 Яковлів А. До питання про генезу копних судів на Україні // Життя і право. — Львів, 1928. — Ч.2 — с. 11. 

2
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44. 
3
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4
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5
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більшість селян втратили свої права та стали кріпаками, ці шляхтичі 
стали опорою для подальшого функціонування копних судів.  

Тому й не може бути сумнівів у тому, що копні суди ніколи не 
поділялись на шляхетські та селянські. Селяни разом зі шляхтичами 
проводили копні суди всупереч основним засадам середньовічного 
феодального ладу. Це було можливим завдяки активній участі в 
копному судочинстві ходачкової шляхти. Ф.Гавронський навіть назвав 
копний суд судом української ходачкової шляхти

1
. 

Якщо в домініальному суді феодали судили селян, то в копному 
суді траплялись випадки, коли селяни судили шляхту. І це було дуже 
демократичним явищем, якому важко навести аналоги в середньовічній 
Європі. На засіданні копного суду, яке відбулось у 1581 р., велось 
розслідування у справі про вбивство луцьких митників. На ньому був 
присутнім шляхтич Яків Шибенський зі своїми селянами. Одна селянка 
дала свідчення, що вбивство було вчинене з відома пана Шибенського, 
на що той відповів: «Слышу, што здесь и обо мне идет реч, эта… 
женщина и меня вмешала в это дело. Поэтому я, чтоб доказать свою 
невиновность, передаю всех подозреваемых в преступлении суду 
уряда гродского, и сам являюсь в уряд в назначеный срок». Феодал не 
міг проігнорувати висунуті проти нього звинувачення і передав справу 
до гродського суду, навіть був змушений доводити свою невинність, яка 
була піддана сумнівам на засіданні копного суду

2
. 

У XVІ ст. на українських землях відбувались складні історичні 
події, що мали велике значення для державно-правового розвитку. 
Еволюція копних судів також відбувалась на фоні цих подій. Так, їх 
правовий статус знайшов своє відображення у всіх трьох Литовських 
статутах.  

Перший Литовський статут був прийнятий на сеймі 29 вересня 
1529 р., складався з 13 розділів і 264 статей (артикулів)

3
. Тогочасний 

законодавець не вважав доцільним заносити в Перший Литовський 
статут всю систему руського звичаєвого права, оскільки воно було 
більш відомим українському народу ніж писані закони. Статут 1529р. 
встановив, що всі судові справи треба було вирішувати згідно з давніми 
правовими звичаями, крім випадків, коли відповідні норми містив 
писаний закон

4
. Стаття (артикул) 6 розділу VIII цього кодифікованого 

акту встановлювала неможливість під час розгляду земельного спору в 
копному суді державному службовцю чи феодалу викликати у свідки 
людей, які їм були адміністративно чи феодально підпорядковані. 
Перший Литовський статут засвідчив, що копні суди на українських 
землях діяли, визнавались державою, до їх юрисдикції належали всі 
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стани населення, а держава спеціально копним судочинством не 
займалась

1
. 

Копні судді згідно з Першим Литовським статутом 1529 р. 
користувались такими ж гарантіями захисту проти особистих кривд і 
побоїв, як і члени державних судів. З іншого боку, копні судді повинні 
були відповідати за свої дії, якщо на засіданні копного суду вели себе 
неправомірно чи завдали кому-небудь побої: ―Коли бы хто в суда кому 
другому або судьям соромотное слово молвил, а тым суда и судей 
неучстил, таковый мает… каран быти… А судья теж на праве седячи не 
мает никого соромити… А вшакже то устовуем для тых судей которые 
бывают на копах»

2
. 

Польський король і литовський князь Сигізмунд І Старий у 
посланні Марковському державці писав: «Наместник твой на волость к 
ним уезжчати и слуг своих усылати и стации на них правети не мает, 
кроме того, если котрый муж на копу наместника твоего подойметь, и 
теж кроме децких, естли кто кого децкого озметь, тогды наместник твой 
мает на копу ездити и децких давати, кому будеть потреба». Отже, 
перед державними органами на місцях висувалась вимога не тільки 
контролювати діяльність копних судів, а й сприяти їх роботі шляхом 
направлення своїх представників

3
. 

У 1566 р. був затверджений Другий Литовський статут, який 
поділявся на 14 розділів і 367 статей (артикулів)

4
. Другий Литовський 

статут 1566 р. не тільки підтвердив, затверджені в Першому 
Литовському статуті, правові норми про копні суди, але й додав ще 
декілька звичаєвих норм, які регулювали копне судочинство: 

1. слідство та суд у справах, коли віднайдено труп приїжджої чи не 
приналежної до жодної громади людини, без родичів, за яку нікому 
отримати головщину (ст. 31 розд. ХI); 

2. слідство та суд у справах про отруєння худоби (ст. 2 розд. ХIII);  
3. про переслідування та викриття злочинця за його слідами (ст.6 

розд.ХІV)
5
. 

Після судових реформ 60-х років XVІ ст. Велике князівство 
Литовське було розділене на повіти. Згідно з Другим Литовським 
статутом 1566 р., в якому знайшло своє юридичне завершення 
реформування судової системи, у кожному повіті створювались три 
повітові суди: земський, гродський і підкоморський. До компетенції 
земських судів належали цивільні справи шляхти, справи про 
належність до шляхетського стану, нагляд за діяльністю гродських судів 
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тощо. Кримінальні справи вирішував гродський суд, а земельні спори — 
підкоморський суд. На засіданнях домініального суду вирішувались 
справи феодально залежних селян. Монастирі також мали судові 
органи, проте вони майже нічим не відрізнялись від суду феодала

1
. 

У гродських судах судочинство одноособово здійснював намісник, 
староста чи воєвода. Формальною стороною справи займався замковий 
суддя, а книги вів писар. Гродський суд розглядав кримінальні справи 
всіх вільних людей

2
. Гродські суди часто виступали в ролі ініціаторів 

зборів копи. Один з таких випадків передбачала стаття 26 розділу ХІ 
Третього Литовського статуту: «…тоді третю копу присяжну має уряд 
зібрати». Гродські суди були апеляційною інстанцією щодо рішень 
копних судів. Потерпілий або засуджений у випадку невдоволеністю 
рішенням копного суду могли звернутись у гродський суд з проханням 
переглянути справу. Передусім це стосувалось складних справ. Копний 
суд також у разі виникнення ускладнень і перешкод прийняття рішення 
міг передати справу на розгляд гродського суду. 

Повітова адміністрація не тільки здійснювала нагляд за розглядом 
справ у копних судах, але й намагалась контролювати хід кожної копи, 
делегуючи на засідання копних судів своїх чиновників. До 1566р. такими 
представниками були вижі, а після прийняття Другого Литовського 
статуту ними стали возні

3
. Возний складав протокол засідання копного 

суду і передавав його у гродський суд для запису рішення у міські актові 
книги.  

Король Сигізмунд Август у Любліні в 1569р. скликав 
загальнодержавний сейм, на якому після драматичної і гострої дискусії 
було прийнято Люблінську унію. Польське королівство і Велике 
князівство Литовське створили єдину державу — Річ Посполиту. Вона 
мала спільного виборного короля, єдиний сейм, гроші, податки, єдину 
зовнішню політику. Литва, щоправда, зберігала ще певну автономію — 
місцеве самоврядування, військо, скарбницяю, систему судочинства, 
право 

4
. 

Після Люблінської унії виникла необхідність зближення польської 
та литовської правових систем. У 1569 р. сейм прийняв рішення про 
перегляд Другого Литовського статуту. Це рішення отримало 
затвердження спеціальним актом короля Польщі та Великого князівства 
Литовського 28 січня 1588 р.

5
 Чинність Третього Литовського статуту не 

поширювалась на Київщину, Волинь і Брацлавщину, адже ці території у 
1569 р. ввійшли до складу Польської Корони. На цих українських землях 
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зберігав юридичну силу Другий Литовський статут. Статут 1588 р. 
складався з 14 розділів, які містили 488 статей (артикулів). Це був 
класичний кодекс феодального права, який всебічно регулював 
найважливіші суспільні відносини даного історичного періоду

1
. 

Третій Литовський статут 1588 р. містив у своєму складі правові 
норми про копні суди, передбачені двома попередніми статутами. 
Регламентуючи порядок переслідування злочинців, Третій Литовський 
статут встановив вимогу збирати копу там, де її не було. Підкоморії, які 
займались розмежуванням земель, повинні були призначити та 
встановити коповища (місця зібрань і засідань копних судів) у тих 
місцях, де раніше копних судів не було (передусім це стосувалось 
литовських земель)

2
. 

Копні суди на українських землях у XVІ ст. за своїми функціями та 
самостійністю прирівнювались Третім Литовським статутом до інших 
державних судів. На них поширювались загальні правила статуту про 
«пересуд» і «пам‘ятне» — судові податки, що стягувались зі сторін 
процесу на користь суддів. Половина цих виплат йшла гродському 
уряду чи феодалу, а інша — копним суддям. Коли винний добровільно 
не виконував рішення копного суду, то феодал, який отримав від 
потерпілого половину «пам'ятного», примушував його це зробити

3
. 

Правові звичаї, що зміцнювались протягом століть, 
підтверджували авторитет копного суду як ефективного судового органу 
навіть у другій половині XVІ ст., коли державна судова система вже 
оформилась в українських повітах і воєводствах. Цей авторитет 
грунтувався в тому числі на силі закону, який захищав інтереси копних 
судів. Так, у ст.9 розділу XІV Третього Литовського статуту 1588 р. 
зазначалось: «А естли бы укривжоный злодейством хотел шкоды своее 
доходити копою, тогды вси в той околицы… мають казати подданым 
своим на копу сходитися»

4
. 

У справах, що стосувались безпосередньо інтересів громади, 
тобто у вирішенні справ про «испаш» (пасовище), розкрадання та 
вбивства копні суди відігравали велику роль як органи судової влади. 
Отже, у Великому князівстві Литовському вони були самостійними 
судовими органами, прирівнювались за своїм правовим статусом до 
земських, гродських, домініальних та інших судів. 

Із аналізу тексту Литовських статутів випливає, що копні суди 
могли навіть вирішувати земельні спори між феодалами. У випадку 
подання позовів про право власності чи користування землею між 
сусідніми землевласниками організовувались виїзди на копу, на якій ті ж 
«люди добрі», «околичні сусіди», копні судді приймали найдієвішу 
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участь. Ці суб‘єкти згідно з Литовськими статутами також були 
активними учасниками судового процесу в інших судах Великого 
князівства Литовського (воєводських і намісницьких, а потім гродських і 
земських). З положень литовсько-руського законодавства XV–XVІ ст. 
випливає, що копному суду належала важлива роль у судовій системі 
Великого князівства Литовського

1
. 

Таким чином, діяльність копних судів здійснила важливий вплив на 
формування українського судочинства та судоустрою. Вона 
забезпечила збереження національних правових звичаїв українського 
народу протягом багатовікової колонізації його території іноземними 
державами. Примирні процедури між сторонами судового процесу, 
умовне відбування покарання засудженим, примат «духу 
справедливості» над «буквою закону» — це безцінні здобутки 
юридичної майстерності, здійснені громадськими (копними) судами у 
далекому минулому, які є дуже актуальними в наш час. Копний суд був 
правовим інститутом, який дозволяв громадськості брати дієву участь у 
здійсненні судочинства. Окрім того, він підтверджує той очевидний 
факт, що український народ є прихильником демократії ще від давніх 
часів, має важливий досвід у її практичному застосуванні. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 Леонтович Ф. Крестьяне Юго-Западной Россіи по Литовскому праву XV и XVІ столетий. — Кіевь, 1863. — с. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ  

В УКРАЇНІ В Х–ХVІІІ СТОЛІТТЯХ 
 

HISTORY OF DEVELOPMENT OF ARBITRATION COURTS  
IN UKRAINE IN X–XVIII-TH CENTURIES 

 
В статті розкривається історія розвитку третейського суду в 

Україні в Х–ХVІІІ ст.ст. Основний акцент зроблено на найважливіших 
ознаках третейського суду, на основі яких виділені його види та 
особливості функціонування в зазначений період. 

 
The development of the arbitration court in Ukraine, X–XVIII centuries, 

is being describe in this article. The author has paid the main attention to the 
outstanding features of the arbitration court. Those features are the basis for 
finding the types of the court and its peculiarities of functioning it in the 
mentioned period. 

 
Третейський суд — інститут надто давній. Ідея передачі спору на 

вирішення третім особам (посередникам) зародилася у далекій давнині, 
напевно, в період появи перших людських об‘єднань, для припинення 
суперечностей і врегулювання відносин в суспільстві. Третейський суд, 
як окрема інституція в сучасному розумінні цього слова з‘явилася в часи 
відокремлення судової влади від адміністрації, тому посередники до 
цього часу поєднуючи функцію судочинства зі здійсненням управління 
суспільством, виконували роль публічних органів, а також були 
творцями нових норм, які не існували ні в звичаях, ні в актах державної 
влади. 

Більшість авторів, які вивчали історію судів України, або 
намагалися дослідити третейський суд, розглядали його у вузькому 
розумінні цього слова, не досліджуючи його різні прояви та форми, які 
притаманні українському судочинству. Тому це є наслідком 
недослідженості поставленої проблеми. Отже, автором пропонується 
екскурс в історію для дослідження третейського суду, його видів 
передумов виникнення і значення. 

У первісні часи не тільки законодавча і судова влади належали 
одному й тому ж органу, а також не розрізнялася законодавча і судова 
діяльність. Суддя, в давні часи, — це посередник, що покладається на 
свій власний авторитет, визначає порядок, якому сторони спору повинні 
слідувати у даному випадку і сам його застосовує у своєму рішенні. 
Таким чином, судова діяльність полягала в тому, що це був публічний 
спосіб міркування про право і неправо, поєднаний з оцінкою обставин, 
подій і фактів. Але, як повторювалися однакові проблемні суспільні 
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відносини, так само повторювалися однакові судові рішення. В суді 
створювався і діяв прецедент, формувалося звичаєве право. Видатні 
особи серед суддів відрізнялися творчою діяльністю, інші ж тільки 
повторювали судові рішення. Звичай, що склався поза судом та 
вироблений у цивільному обороті, також не може не впливати на судові 
рішення. Таким чином, судові рішення стають у більшості випадків, 
застосуванням юридичних норм, які вироблені раніше самим судом або 
у цивільному обороті. Але і в таких рішеннях щось нове приєднується 
непомітно, до старого, так, що рішення не втрачає повністю свого 
творчого значення. В добу Руської Правди рішення суду після себе 
почало залишати документальні джерела тільки в самих окремих і 
особливих випадках. Зокрема, коли сама справа була судовим 
прецедентом і рішення служило казуїстичною формою закону, а тому 
включалося до складу судової пам‘ятки. 

На території України найбільш розповсюдженою була форма 
договірного вирішення спорів при посередництві третьої особи 
―розсудить їх третій, кого вони оберуть‖

1
, ―заряжали себе третьяго‖

2
, ―И 

быти делу дому, как третьи приговорят‖, ―Братчина судит как судьи‖
3
. 

При цьому, розвиток третейського суду має тривалу історію, він не раз 
переживав корінні зміни, тому вивчення історичних джерел права 
України має додати третейському суду альтернативного способу 
вирішення конфліктів, ґрунтовності, послідовності і розуміння, 
сформованої та перевіреної сторіччями, правової бази. 

Аналізуючи звичаєве право, ми бачимо, що той же погляд на 
злочин, з яким держава так довго боролася у давнину, в народі жило 
майже до ХІХ ст. Не тільки у тих випадках, коли справа вирішується 
судом сусідів, старійшин, але навіть на суді волосному допускається 
примирення в справах про крадіжку і шахрайство, не говорячи вже про 
особисті образи, тяжкі побої. Будь-який злочин у давні часи спочатку не 
мав суспільної небезпеки, тому і суд не був обов‘язковим, і провадився 
тільки, коли цього забажають сторони. І сама держава майже до ХVІІІ 
століття поблажливо дивилась на мирові угоди потерпілих із 
злочинцями, навіть після проголошення судом вироку. Причина цього 
полягала у тому, що держава бачить у злочині не порушення інтересів 
суспільства, а тільки діяння, яке направлене, виключно, проти 
скривдженого, тому примирення допускається у справах кримінальних, 
навіть після ухвалення судового рішення, а неявка позивача до суду 
погашає саме звинувачення.  

Третейський суд є первісною формою суду та найдавнішим 
процесуальним інститутом, який випливає з первісних форм 
судочинства і заснований на давньому звичаї і загальний для всіх 
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земель давньої Русі. Договірні засади пронизують усі моменти 
українського судочинства і визначають не лише відносини між 
сторонами, а й обов‘язок судді ―давать право‖ за вимогою сторін і 
участь народних посередників в усіх стадіях судочинства та майже в 
усіх судах було неодмінною умовою при вирішенні справи і носить 
відбиток сивої давнини, який одвічно встановлений. Відомим є факт, що 
звернутися до судді — це право сторони, а зовсім не право судді — 
викликати будь-кого на свій суд. А сторони аж ніяк не зобов‘язані 
звертатися до суду, через те, що можуть вирішити свій спір у формі 
примирення, ―єднання‖, ―ровнанья‖ — не має значення чи то в справах 
цивільних, чи то сутичках кримінальних

1
. І цей вільний третейський 

характер давнього процесу настільки закріпився й укоренився в 
свідомості нашого народу, що навіть про вищого представника влади 
старі акти іноді говорять, як про суд третейський. Враховуючи, що 
інститут посередництва пронизував всю судову систему, яка діяла на 
Українських землях від її зародження і майже до ХVІІІ ст., навіть під час 
завоювання іншими державами, які самі ―старини не рушили…‖ і без 
―людей ихъ‖ (тобто представників сторін) судити заборонялося, можна 
зробити висновок, що судова система із самого свого зародження до 
певного часу мала третейський характер. Але, згодом, третейський суд 
почав відокремлюватися на певних стадіях розвитку судочинства. 
Однак, особливістю судової системи, що діяла на землях України було 
те, що він функціонував, як окремий інститут паралельно із державними 
та іншими приватними судами, так і пронизував їх своїми ознаками, 
надаючи їм національної особливості, яку не могли і навіть не прагнули 
викоренити ні Велике князівство Литовське, ні Річ Посполита, ні 
Московська держава, а особливо не могли викоренити це явище із 
сільських судів до Х–ХІХ століття. 

Ідея третейського суду не один раз переживала корінні зміни, 
зокрема, щодо форм і підсудності суб‘єктів судочинства тощо. 
Найдавнішою первісною формою суду, була кровна помста, самосуд. 
Оскільки, кровна помста є правом кожного, разом з тим є і його 
обов‘язком. Спочатку покарання має виключно приватний характер, 
карає не держава, а приватна особа, сама потерпіла або його родичі. 
Позивач і відповідач з‘являлися на суд кожен з натовпом ―пособниковъ‖, 
готових зі зброєю в руках захищати справи та інтереси своєї сторони. 
Обмеженням кровної помсти був двобій який з часом був замінений 
викупом. Сторони досягали певної згоди за допомогою посередників, які 
були первісними третейськими суддями і визначали засоби та 
процедуру розв‘язання конфліктів. Це призводить до зародження 
первісних форм суду і процесу у багатьох народів. Тому, цілком можна 
погодитись з думкою деяких вчених

2
, які вбачають у додержавному 
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способі вирішення конфліктів порядок третейського розгляду і 
застосування різних примирливих обрядів. 

Історично так склалося, що слов‘янам було притаманне народне 
правління. Членів родової спільноти судили збори родичів або родові 
старійшини, то для вирішення сутичок між членами різних спільнот 
повинні були виникати спеціальні інститути спроможні вирішити ці 
суперечки

1
. Таким інститутом був перш за все обраний сторонами суд 

третьої особи, суд сторонньої досвідченої особи, за якою визнавали 
найглибші знання, гострий розум і талановитість та виступала 
посередником у вирішенні спору. З часом, в ролі такого посередника 
опинилася держава і її верховний представник великий князь. Але ця 
судова влада, яка знаходилась у руках голови держави аж ніяк не 
замінила владу у родових об‘єднаннях, які в свою чергу перетворилися 
в територіальні об‘єднання і мали свої суди. Хоча на сферу компетенції 
цих судів постійно намагалися впливати, як політична влада, так і 
церква. Беззаперечним свідченням цього є довге існування цих судів і 
наше багате звичаєве право, яке вочевидь, могло виникнути лише 
шляхом правильної багатовікової судово-правової практики. Діяльність 
цих судів могла закарбуватися лише нашаруванням правових понять у 
свідомості народу, а не у купі писаних законів, оскільки ці суди взагалі 
не потребували записів. 

Але у цих громадах спільним було те, що спори вирішувались 
старійшинами, обраними громадою чи сторонами, які мали загальну 
назву ―добрыхъ людей‖ і, як зазначає Ф.І. Леонтович, були ―вещателями 
права‖

2
. Вони були головними діячами, де мова йшла про народні 

звичаї — в суді, управлінні та інших сферах громадського та приватного 
життя. Общини відряджали добрих людей в якості своїх представників 
на народні збори (віче, собори). Вони брали участь в усіх земських 
справах, насамперед коли необхідні були знання місцевих звичаїв, за 
якими вирішувалися адміністративні та судові справи. Особливо 
визначальною була роль знавців права в сфері суду, де в давній часи 
все ґрунтувалося на звичаях

3
. Тому головними діячами тут природньо 

були ―вещатели‖ звичаєвого права за точним виразом давніх пам‘яток 
―стеречи правду‖, яке застосовувалося в судовій практиці в давніх 
слов‘янських племенах

4
. На суді вони були добрими мужами обраними 

общинами або самими сторонами в значенні суддів ―ротныхъ‖, 
―заклетвенныхъ‖ або ―пороты‖, ―поротниковъ‖, ―ведоки‖ також ―третей‖

5
. 
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Такі добрі люди вершили суд в якості самостійних суддів (―поротники‖, 
треті), в складі віча (на торгу), або разом із князем. Угоди в давні часи 
повинні були чинитися публічно, а добрі люди, які були присутні при їх 
укладанні, мали значення представників общини — посередників між 
контрагентами та регулювали і засвідчували укладену угоду, разом із 
цивільними правами та обов‘язками, що виникали з них. В цьому 
відношенні форми приватних угод, з елементами третейства, які в них 
переважали, становили надто близьку схожість до форми давнього 
суду, який був пронизаний також засадами третейства. Така аналогія не 
може бути випадковою, оскільки і приватна угода і суд мають однакове 
джерело, яке корениться у споконвічно встановлених звичаях. 

До юрисдикції суду князя належали не тільки мешканці столиці, а й 
кожний підданий його князівства, до якої б верві він не належав, якщо 
той забажав судитися у князя. Але провадячи суд по-старому, на основі 
звичаю, князь був по відношенню до общини третейським суддею. Його 
справа полягала у тому, щоб на основі існуючого звичаю проголосити 
те незацікавлене і об‘єктивне рішення, на яке, як особа цілком 
стороння, він був особливо спроможний, і на яке сподівалися сторони

1
. 

Так вважали самі підсудні. Князь ще зважає на давні звичаї і дозволяє в 
окремих випадках звертатися до посередників. 

Що же стосується общин, то вони, мали потребу в розправі 
царського управління тільки у зіткненнях своїх мешканців з іншими 
общинами, а зовсім не всередині кожної з них. Общинний місцевий суд 
також сприймався як право, а не покладався, як обов‘язок.  

Розглядаючи судову систему Київської Русі варто відзначити, що 
будь-який суд для сторін набував третейської форми, оскільки, договірні 
начала зберігаються, навіть, в тому порядку суду, де суддею 
обирається особа наділена публічною владою. Отже третейський суд у 
стародавні часи існував не завжди у ―чистому‖ вигляді. Види і форми 
участі посередників у суді доволі різноманітні. Стародавні пам‘ятки 
законодавства в Давньоруській державі та судові акти особливо часто 
говорять про участь в суді представників народу — добрих людей і 
судних мужів

2
. ―Мужі‖ князів по два ―съ обе стороны‖ є обранні 

третейські судді ―обчіе‖ або ―съезжіе судьи‖. Великий князь це або вища 
судова інстанція, або третій, обраний суддями — суперарбітр. 

Спосіб вибору суперарбітра надавався на розсуд бояр, або точно 
регламентувався у грамоті. Стала кількість третейських суддів не була 
встановлена і тому сторони, на свій розсуд, могли обрати одного, двох, 
трьох і більше арбітрів; іноді навіть обиралася невизначена кількість 
суддів, наприклад, ігумен із братією. Головним призначенням 
третейського суду було не суворе дотримання букви закону, а 
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припинення ворожнечі та звади, тому третейські судді обиралися не 
стільки як знавці закону, а скільки як ―добрі люди‖. 

Для сторін спору спочатку кожен суддя мав значення тільки як 
третейський суддя, як особа, обрана сторонами за взаємною згодою, 
якій вони довіряють, з якою вони прийшли до згоди. При відсутності 
твердих норм закону особа судді мала велике значення, а довіра до 
нього на первинній стадії історичного розвитку суду та судочинства 
була тією невід‘ємною умовою, без якої судовий розгляд був би 
неможливий. 

Вільне відношення сторін до суду пояснюється тією самостійністю 
та вільною діяльністю, яка в стародавньому праві надана особі та 
союзам, що її оточують (сімейним, родовим, общинним) при 
встановленні своїх відносин до інших осіб чи союзу осіб. У давньому 
процесі діяльність судді майже непомітна. Завдяки третейському 
характеру давнього процесу, будь-який суддя (судді), у кожному 
випадку діє або як добровільно обраний сторонами посередник, або як 
арбітр, обраний представниками сторін. 

Однією з форм великокняжих судів на українських землях 
Великого князівства Литовського у XV–XVI ст., був так званий 
комісарський суд, який має всі ознаки третейського суду і до якого 
великі литовські князі залюбки вдавалися з метою полегшення своїх 
судових обов‘язків. Комісарський суд не був постійною установою, яка б 
періодично збиралася, не мав постійного місця перебування, 
визначеного складу і навіть визначеної компетенції, він виникав по мірі 
необхідності і на розсуд великого князя або за клопотанням перед 
великим князем самими сторонами. Як правило, від князя залежить 
кількісний і особистий склад такого суду, але і сторони могли просити 
призначення окремих осіб суддями

1
. Призначаючи комісарів для 

розгляду і вирішення тієї чи іншої справи, великий князь не тільки 
наділяв означених суддів необхідними повноваженнями або давав їм 
―моцъ то судити и справовати‖, але й постачав їх детальною ―наукою‖ 
або інструкцією, в якій вказувалося час і місце суду, передбачалися 
різні, можливі при розгляді справи випадковості, визначались межі 
повноважень та інші процедурні питання

2
. Зважаючи на означені 

особливості цього суду можна засвідчити, що він був основою постійно 
діючих третейських судів. 

Суд пана над слугою, як правило, проводився у присутності 
возного і двох чи трьох шляхтичів, які виступали у ролі своєрідної 
колегії посередників. 
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Народ сам стежив за громадським спокоєм та за дотриманням 
свого права і самостійно здійснював народну судову владу у вигляді 
копних суддів. Але копа не допускала будь-яких обмежень з боку влади 
і розглядала майже всі справи не поділяючи їх на кримінальні та 
цивільні. Копний суд не був постійно діючою установою, куди можна 
було прийти зі своєю скаргою. Це був суд, який не мав будь-якого 
органу, що діяв від його імені, й скликав громадян тільки у разі 
необхідності

1
. Громадський суд скликався для кожного окремого 

випадку, ad hoc. Ініціатива скликання громадського суду належала тому, 
кому це було потрібно. Оскільки зачіпалися інтереси скривдженого, то 
саме він скликав громадський суд.  

У юридичних звичаях Південно-Західньої Росії (України) принцип 
приватного права і третейський характер судочинства переважав не 
тільки в справах цивільних, а й у кримінальних

2
. Оскільки скривджений 

міг поєднатися (примиритися) зі злочинцем, навіть якщо його було 
засуджено до смерті й це залежало тільки від його бажання. Єднатися 
(примирятися) можна було на різних стадіях копного процесу і за певних 
умов

3
. Примирення остаточно усувало справу і позбавляло 

скривдженого звертатися до будь-якого іншого суду з цією справою. 
Посередниками в копному суді виступали як обрані сторонами особи, як 
судді обрані копою, так і сама копа, тобто всі особи, що були присутніми 
на суді. 

У підкоморських судах, що розглядали земельні справи 
вимагалася присутність возного і сторонніх добрих людей. Їх могли 
висувати сторони, як правило від одного до шести

4
. Ці представники 

сторін репрезентували зазвичай, стани суспільства до яких належали 
сторони спору. 

Аналізуючи судову систему, що існувала на українських землях 
Великого князівства Литовського у XIV–XVI ст.ст., можна зазначити 
створення третейських судів як окремої інституції у сучасному розумінні 
цього слова. Вони розглядали конкретну справу і мали назву полюбовні 
(приятельські) суди. Даний суд призначався для кожної справи окремо і 
це означало, що він не був постійною судовою установою. Полюбовний 
суд користувався широким попитом, в першу чергу тому, що сторони 
довіряли йому більше ніж державним судам і не сплачували великі 
судові мита. Ці суди не вписувались в загальну судову систему, 
оскільки своєю юрисдикцією створювались, як правило, для розгляду 
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цивільних та земельних справ. Іноді вони розглядали кримінальні 
справи, які не передбачали смертної кари. Приятельський суд збирався 
з нагоди найважливіших злочинів, як то крадіжки, підпалу, спорудження 
та інші. Він повинен був дотримуватися певної процедури при розгляді 
справи, яка була загальноприйнята в той час в загальних судах. 

Якщо рішення полюбовного суду не виконувалося, то для 
примусового його виконання можна було звернутися до земського суду. 
А Литовський Статут 1588 у арт. 85 розділу ІV зазначив, що земський 
суд по відношенню до полюбовних є апеляційною інстанцією

1
. Розгляд 

справи в апеляційній інстанції міг відбуватися за присутністю лише 
однієї із сторін і якщо були відсутні порушення, то постанова 
залишалася без змін, але сторона яка не виконала постанови 
сплачувала збитки позивачу і ―заруку‖. Підводячи підсумки треба 
зазначити, що діяльність полюбовних судів була своєрідним фактом 
поділу судової влади, її відокремлення від адміністративної до того ж до 
цього процесу залучалося суспільство. 

Крім зазначених судів у Великому князівстві Литовському існували 
торгові суди, які складали частину судової системи і у європейських 
країнах. Вони поділялися на: суди ярмаркові, які були непрофесійними і 
складалися із суддів, обраних купцями ринку чи ярмарку із свого 
оточення; суди купецької гільдії, що також були непрофесійними, та 
складалися із голови чи представника гільдії, який обирав двох-трьох 
членів гільдії, іноді на судовому засіданні брав участь професійний 
юрист; міські торгові суди, що складалися із купців яких обирали свої 
товариші. Торгові суди відповідали вимогам торговців і будувались на 
принципах швидкої, неформальної процедури, що була заснована на 
праві справедливості

2
. Така процедура стала можливою тільки 

внаслідок колективного, спільного характеру судового розгляду в 
торгових справах. 

Ярмаркові та купецькі суди можна віднести до різновиду 
третейських судів, які з‘явилися, як результат необхідності швидкого 
реагування і термінового вирішення справ у спорах під час проведення 
ярмаркових торгів. До складу суддів входили заможні купці, та 
чиновники з магістрату міста, які були шанованими серед міського 
населення, добропорядними християнами і мали досвід правничої 
роботи.  

Крім зазначених вище судів можна виділити ще такий вид судів, як 
змішані (―смесные‖, ―обчіе‖)

3
. На території нашої держави існували, як 

суди міждержавні, що утворювалися для вирішення спорів, наприклад, 
між князівствами Московської держави і Великого князівства 
Литовського, міжкнязівські, або як суди, які зачіпають інтереси різних 
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місцевостей в середині держави та змішані, в яких однією стороною 
була духовна особа, а іншою мирянин. 

Як правило, у змішаних судах між князівствами, суддями 
обиралися бояри до складу змішаного суду іноді входило лише тільки 
по одному судді з кожної сторони. У разі незгоди між обраними спільно 
суддями при вирішенні доручених їм справ вони мали право обрати 
третейського суддю. Ним зазвичай виступав найвищий представник 
світської або церковної влади. Перед виконанням своїх обов‘язків судді 
приймали присягу, в якій обіцяли судити по-справедливості. 

Підхід до судового процесу, що існував в цей період, означав 
пріоритет колективного, спільного суду, який відтворював принцип 
змагальності, справедливості та рівності всіх суб‘єктів, а отже складав 
правову природу третейського суду. В період Великого князівства 
Литовського з розвитком і вдосконаленням судової системи і 
судочинства третейський суд почав відокремлюватись поступаючи 
державним судам в окрему ланку судів.  

В період Гетьманщини, суд в більшості випадків провадився на 
―публице‖, ―поблечне‖, оскільки сторони брали участь не тільки перед 
судовою ―коллегою‖, а й за приступністю ―множство веры годныхъ 
людей и иншихъ особъ‖. Тобто суд здебільшого відбувався при натовпі 
людей, і випадків відсутності цих сторонніх було дуже мало

1
. Отже у 

всіх, а особливо нижчих судах, включаючи полковий суд були присутні 
позасудові особи, яких називали ―старинные, зацные люди‖ або ―зацные 
персоны‖. 

Селяни уникають офіційного суду і цілком задовольняються своїм 
доморощеним судом сусідів на чолі із обраним всією громадою війтом. 
Іноді сторони самі приводять старців ―посередників‖, не менше двох з 
кожної сторони і як вони розсудять так на тому і відбудеться мирова, 
але завжди усно

2
. Деякі ―мужи‖ відрізняються такою прозорливістю та 

вмінням вирішувати життєві питання, що стають майже законодавцями 
своєї громади і селяни починають звертатися до них як до 
одноособового судді, або обирають вижем. На сільському суді такий 
селянин завдяки своєму великому авторитету майже одноособово 
вирішує всі справи, виконуючи роль третейського судді. 

Таким чином, органи місцевої судової влади протягом XVII ст. 
продовжують провадити суд по старому за участю народних 
посередників. Жодний закон не відміняє тут колишніх порядків і не 
скасовує давнього інституту ―судныхъ мужей‖. Вони, як і раніше, беруть 
безпосередню участь у різних стадіях процесу, виконуючи 
посередницькі функції у вирішенні конфлікту, тому що там — в глибині 
уїзду, в глушині серед, в нижніх верств населення — життя багато в 
чому ще проходить по старому, багато чого визначається добрими 

                                                 
1
 Левицкий О. Очерки народной жизни в Малороссии во второй половине ХVІІ ст. // Киевская старина. — 1901. 

— Т. 72. — Кн. 2. — С. 9. 
2
 Зарудный М.И. Законы и жизнь. Итоги изследованія крестьянскихъ судов. — СПб., 1874, — с. 148. 
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звичаями, общинний зв‘язок ще тісний і міцний. Народне життя мало 
свій власний складений століттями уклад і підвладне умовам, які 
змінювалися поволі, своє власне матеріальне існування, продовжувало 
розвиватися своїм шляхом, продовжувало створювати свою історію. 

Козаки мали свій особистий суд, який носив чітко виражений 
суспільний характер. Спеціально створених та постійно діючих судових 
органів не існувало і справи як правило розглядалися словесно на 
основі звичаїв. Присутні на судовому засіданні могли вносити 
клопотання яке у більшості випадків зараз же задовольнялося судом. 
Тому ці сторонні не були пасивними глядачами, а навпаки складається 
враження, що судить вся громада виконуючи посередницькі функції у 
примиренні сторін, хоча юридично присутність громади на суді не була 
обов‘язковою. Дуже багато є доказів про те, що громада брала участь у 
формуванні присуду або впливала на його зміст. Часто у протоколах 
зустрічаємо вислів ―суд, схиляючись до ради товариської‖, видає такий 
або інший присуд, що дає підстави говорити про посередництво 
громади. 

Причини які передбачають постійну участь сторонніх добрих 
людей представників сторін прості та численні. В першу чергу необхідно 
вказати на обставину, яка для давнього суду мала особливе значення, 
— це необхідність зовнішнього закріплення будь-якого юридичного акту. 
На суді кожна дія сторони, або іншої особи, учасника процесу, або 
самого судді має юридичне значення та сувору юридичну 
формальність. Виклик до суду, явка, пред‘явлення позову, заперечення 
проти нього, спір, докази і, нарешті, рішення — все це передбачає ряд 
певних формальних дій, які з одного боку, в мить їх здійснення повинні 
бути оцінені і підкорятися певному контролю, з іншого боку — повинні 
бути засвідчені таким чином, щоб згодом завжди можливо було довести 
їх виконання і до того ж виконання вірне, формально узгоджене із 
встановленими правилами процесу. Для досягнення вказаних цілей в 
сучасному процесі вдаються до протоколювання всіх актів судочинства і 
саме судове рішення набуває письмової форми, контролювання та 
оцінка цих актів надається суду, як органу який повністю вирішує тяжбу. 
Звичайно і старий процес вимагав такої побудови, при якій би 
досягалися обидва вказаних завдання; але засоби для цього були 
іншими, через те що писемності спочатку не існувало взагалі, потім — 
вона знаходила незначне застосовування. 

При Гетьмані існував третейський суд для мирового розгляду 
цивільних справ, що належали до компетенції Генерального військового 
суду. Склад третейського суду визначав гетьман

1
. Третейський суд 

створювався також Правлінням гетьманського уряду при Генеральній 
військовій канцелярії для зменшення завантаженості Генеральної 
військової канцелярії, а також для прискорення розгляду справ 

                                                 
1
 Падох Я. Ґрунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій половині 17-18 ст. — Львів, 1994. — с. 51. 
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старшинами, які призначалися гетьманом у складі трьох осіб. Ініціатива 
тобто ―челобытна‖ позивача і вказівка Генеральної військової канцелярії 
були підставами розгляду справ у третейському суді. Генеральна 
військова канцелярія також брала участь у виборі суддів із числа 
генеральних старшин, бунчукових товаришів, полкової та сотенної 
старшини за згодою сторін. З цього випливає, що склад такого суду 
формувався для розгляду конкретної справи на зразок сучасних 
постійно діючих третейських судів.  

Мирові (полюбовні) суди створювалися за сприяння Генерального 
військового суду, полкових, сотенних, міщанських і сільських судів

1
. Такі 

мирові суди створювалися при досягненні згоди між сторонами шляхом 
переговорів, а також при запрошенні посередників за взаємною згодою 
сторін. Зобов‘язання підкорятися рішенню мирового суду було свого 
роду гарантом посереднику від переслідування їх з боку представників 
привілейованих станів і вищих посадових осіб. 

Від посередників відрізнялися третейські судді, які обиралися за 
взаємною згодою сторін, зобов‘язувалися особливою підпискою й 
запроваджували особливий штраф за невиконання свого вироку. Сам 
вирок засновувався на неписаному законі й заснований на 
справедливості та совісті і був обов‘язковим для виконання. 

Різновидом міських судів були ярмаркові суди, які виникали на 
ярмарках і торгах для вирішення конкретних спорів. Заплутані купецькі 
спори вимагали певного постійного складу суддів, які б розумілися на 
справах, що виникали на ярмарках, і які могли б їх розбирати. 

Цехові суди, як спосіб вирішення спорів пов‘язаних із 
застосуванням найманої праці зародилися у містах ще за часів 
Великого князівства Литовського і є особливо актуальними для 
забезпечення економічного розвитку держави. Тому цехові суди є 
органом, що сприяв розвитку сучасних способів вирішення спорів у 
трудових правовідносинах і був результатом розвитку ремісництва, 
збільшенням кількості цехів. Рішення приймав цехмайстер або на раді 
майстрів цеху або на раді цехових братчиків, яке можна було оскаржити 
на цехових зборах. 

Крім зазначених вище судових інстанцій третейського розгляду 
справ необхідно звернути увагу на особливу форму вирішення спору — 
мирову. Її можна було укладати без посередників, але в присутності 
свідків (дві-три особи), які скріплювали таку угоду підписами і печатками 
поряд с підписами сторін. 

Отже, враховуючи наведені особливості судів в Україні та залежно 
від того, на яких організаційних засадах вони будуються, до судів ad hoc 
можна віднести: верв, віче, копу, братчину, сільський, ярмарковий, 
мировий (полюбовний), змішаний суди; до постійнодіючих: комісарський 

                                                 
1
 Третейські та мирові суди в Лівобережній Україні (Гетьманщини) другої половини XVII — XVIII ст. / Л. С. 

Гамбург // Держава і право. Юрид. і політ, науки: 3б. наук. пр. 2001. — Вип. 3. — С. 65-68. 
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(при князі Великого князівства Литовського), третейський суд при 
Гетьмані, та третейський суд, що створювались Правлінням 
гетьманського уряду при Генеральній військовій канцелярії, купецький, 
цеховий. Крім цього, необхідно зазначити особливий вид примирення 
сторін — мирова угода, яку дозволялося укладати не тільки у цивільних 
та комерційних справах, а навіть у кримінальних на будь-якій стадії 
процесу. 

Резюмуючи проведене дослідження можемо зробити висновок, що 
інститут примирення, тобто врегулювання конфлікту між сторонами за 
участю нейтральної особи (посередника чи арбітра) існував здавна та 
був ―улюбленим‖ способом вирішення конфліктів між сторонами. І, як 
доводять факти, він існував як у формі посередництва (медіації), де 
сторони самостійно приходили до згоди за участю посередника так і 
формі третейського суду (арбітражу) — оскільки ці арбітри виносили 
обов‘язкове для сторін рішення. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЮРИДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ 

СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЛИТОВСЬКО-РУСЬКОГО ПРАВА  
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XV — ПОЧАТКУ XVI СТОЛІТЬ 

 
SOCIAL — ECONOMIC AND LEGAL REASONS FOR 

SYSTEMATIZATION OF „LYTOVS’KO-RUS’KE‖ LAW OF THE MIDDLE 
OF XV-TH AND THE BEGINNING OF XV-TH CENTURIES 

 
В статті досліджується сукупність соціальних, економічних, 

політичних та юридичних передумов систематизації литовсько–
руського права в другій половині XV – початку XVI століть у Великому 
князівстві Литовському, наслідками якої були такі збірники законів як 
Жалувана грамота Казимира IV 1457 р., Судебник 1468 р., Уставні 
земські грамоти. 

 
The author studies social–economic, political and legal causes of 

systematization of the works in „lytovs’ko-rus’ke‖ law in the middle of the XV 
and the beginning of the XVI c., the result of which were such compilation of 
law as Kazimir’s IV muniment rewarded in 1457, Law Code of 1468 and Land 
charters.  

 
Велике князівство Литовське в XV столітті за територією було 

одним із найбільших державних об‘єднань Середньовічної Європи. Його 
площа дорівнювала біля 1 мільйона квадратних кілометрів. Тільки воно 
володіло берегами як Балтійського так і Чорного морів. На цій землі 
проживало приблизно 3 — 3,5 млн. чоловік. Етнічна Литва становила 
тільки невелику частину цієї території. В другій половині XV — на початку 
XVI ст. литовців було не менше півмільйона, а основну масу населення 
складали білоруси та українці. Проте політична вага визначалася 
кількістю не просто всіх мешканців, а шляхти ( близько 7 відсотків 
населення країни). Литовська шляхта була помітно чисельніша за 
білоруську та українську вона складала майже половину правлячого 
стану. Великих українсько-білоруських земель ( після ліквідації удільних 
князівств) було шість: Полоцька, Вітебська, Київська, Волинська, 
Подільська, Чернігово-Сіверська. В цілому українсько-білоруська 
опозиція центральній владі виявлялась традиційними локальними 
мотивами, тому Вільнюсу протистояла не єдина територія, а кожна 
земля окремо. Наприкінці XV століття відцентрові тенденції як 
політичний фактор були вже минулим етапом для великих українських і 
білоруських земель. Нечисленна шляхта Київщини, Поділля та 
Чернігівщини були залучені у структури прикордонної охорони і в 
суспільно-політичному житті країни проявлялися слабо. Особливе 
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становище зайняли магнати і шляхта Волині тому що тут зберігалися 
величезні земельні володіння місцевих князів та бояр давньоруських 
родів і чиї інтереси центральна влада не могла не враховувати. Із 
представників волинської знаті нерідко призначали намісників, староств, 
державців, а деякі з них ставали вищими державними сановниками 
(Константин Острозький). Українські землі зберегли свою стару 
територіальну структуру. На Волині залишились Луцька, Володимирська 
та Кременецька, в Поділлі — Вінницька і Брацлавська області, які стали 
називатися повітами. На Волині були свої сановні посади, які постійно 
множились, такі як канцлер, земський і дворовий маршалки ,хорунжий, 
крайчий, ключар, тивун). У Вітебській землі вільнюська влада 
притримувалась старої мирної традиції: не міняти структури управління у 
давньоруських землях, залишаючи місцевій шляхті майже всі посади. 
Смоленська, Вітебська, Київська, Подільська та Чернігово-Сіверська 
землі мали статус так званих окраїнних земель. Їх шляхта призивалась 
до війська за окремими списками і слухалась тільки своїх воєвод. Більша 
частина намісників у замках цих земель підпорядковувались за 
військовим ранжиром місцевому воєводі. Однак самі воєводи були тісно 
пов‘язані військовим керівництвом всієї держави, і частково були на його 
утриманні. У північні повіти Київської землі (Мозирський, 
Чорнобильський) намісників призначав сам великий князь литовський. 
Прибутки, що отримували деякі Смоленські волості, належали самому 
воєводі. Ядро Великого князівства Литовського — етнічна Литва — у кінці 
XV століття була розділена на три адміністративні одиниці: Жямайтске 
староство, Вільнюське та Тракайське воєводства. Дві останні походили із 
історичного великокняжого домена, поділеного на Вільнюське і 
Тракайське князівства. Знову об‘єднані великим князем Вітовтом, вони 
роздільно керованими областями домена. Городельський привілей 1413 
року створив тут вперше у країні сановні посади, що перетворили вищих 
намісників у воєвод і призначив їх заступників — каштелянів. Ця 
управлінська рецепція за польським зразком зберегла характер і рамки 
попередньої компетенції намісників, але змінила їх правовий статус. У 
Вільнюське і Тракайське воєводства увійшли не тільки ті сусідні 
білоруські землі, які безпосередньо управлялись їх попередніми князями, 
але ті що виросли поблизу них дрібні князівства. Хоча в етнічному 
відношенні ці два воєводства не були однорідними, тому що литовці 
складали в них більшість, а на білоруських землях посіла литовська 
шляхта. Саме тому білоруський елемент не скільки послабив литовську 
характеристику Вільнюського і Тракайського воєводств, скільки збільшив 
їх демографічний і територіальний потенціал. У Київської Русі литовські 
господарі перейняли посадові найменування намісників і тивунів, а у 
Польщі — старост і державців. З ліквідацією удільних князів їх замінили 
старші намісники. За зразком Вільнюської та Тракайської земель 
воєводами стали іменувати і намісників у великих українських та 
білоруських землях: Київській — з сімдесятих років XV століття, 



 291 

Полоцькій — біля 1506 року, Вітебській — у 1511 році, Смоленській у 
другій половині першого десятиліття XVI століття. На Волині не було ні 
старшого намісника, ні воєводи, головним чином вважався луцький 
староста, що здійснював нагляд в якості волинського маршалка. 
Адміністратори залишались одночасно суддями. Безпосередня влада 
воєвод була обмежена прерогативами повітових і замкових старост, 
двірських державців, князів що ще збереглися, магдебурзьких війтів. 
Фактично воєводи управляли тільки центральними землями воєводств, 
однак у військовому плані вони мали всі повноваження. Навіть військові 
сили удільних князів були у розпорядженні воєвод

1
. 

В межах всієї Литовсько-Руської держави, починаючи з другої 
половини XV ст., формується федерація земель нової станової 
структури, ядром якої були три литовських воєводства, що мали явну 
політичну гегемонію. Держава не була повністю централізованою, хоча її 
об‘єднувала єдина система посадового територіального управління. 
Воєвод, а також більшу частину замкових старост, двірських державців і 
волосних намісників призначав сам великий князь. Цей механізм 
включав в себе економічні і військові важелі держави. Феодалізація 
литовського центру держави (завдяки об‘єднувальним зусиллям 
правителів, які інтенсивно втілювали земельні пожалування) призвела 
до стрімкого зростання приватного землеволодіння. Наслідком цього 
стало швидке формування прошарку безпосередньо дрібних васалів 
великого князя. Утворена багатоступенева, підконтрольна згори, система 
врядників та сановників не порушила прямих зв‘язків монарха з цими 
васалами, що володіли пожалуваними маєтками. Тому великі місцеві 
адміністратори не стали правителями доручених їм земель, а лише 
стали власниками великих маєтків і державними чиновниками. Таким 
чином вдалося переплигнути етап класичного розвитку феодалізму — 
загальної феодальної роздробленості і появи лицарських корпорацій; 
територіальна структура станового суспільства була створена зразу. 
Виникнення маєткових посідань у Литві відповідало перетворенням 
Карла Мартелла у Франкському королівстві, хоча стрімкий ріст всіх рівнів 
землеволодіння і рецепція шляхетських прав не дозволили значну 
частину лицарських маєтків підкорити територіальним правителям і 
зробили кріпосництво основою станових структур и посад, а не 
регіональних графств і герцогств. Із литовського ядра цей процес 
розповсюдився на білоруські та українські землі. Ті дрібні приватні 
князівства, що збереглися, можна було порівняти із новоствореними 
панськими латифундіями яких найбільше концентрувалось у етнічній 
Литві. В міру того як панська верхівка заводилась титулами, а земельні 
володіння дрібних князів зменшувались до розмірів шляхетських маєтків, 
вже в першій половині XVI століття ці обидві соціальні групи злились в 
один стан.  

                                                 
1
 Гудавичус Э. История Литвы с дневнейших времен до 1565 года — М., 2005, Т. 1. — с.393 — 400. 
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На утримання апарату територіального управління йшла зібрана на 
місцях рента. Її слід було зібрати, і зробити це могли лише люди, що 
мали слуг і підручних. Чим вище був врядник, тим більше йому було 
потрібно таких підручних, і навіть з технічної погляду ці посади могли 
обіймати тільки представники вищої знаті. Рядова шляхта та мешканці 
міста могли отримати посади нижчого врядника лише у якості підручних 
великого князя або високих чиновників. Ленна залежність 
утверджувалась як через землеволодіння, так і шляхом безземельної 
служби. Остання була лише супутницею першого.  

Система державного та територіального управління забезпечувала 
отримання більшої частини ренти у руки великого князя. З підвищенням 
у XV столітті грошового обігу ( цьому сприяло зростання шинків і 
митниць, а також поява і зростання ренти ) швидко змінювався характер 
прибутків. Ще в середині XV століття Великий князь Литовський часто 
розраховувався зі своїми слугами натурою. На переломі XV-XVI століть 
ввійшли в обіг грошові розрахунки. Велике Князівство Литовське не 
стало класичною централізованою монархією, однак станові структури 
створювались в межах всієї держави, а не на окремих землях. Ці 
структури визначили інтеграцію всієї держави

1
. 

Протягом XV століття у Великому князівстві Литовському вже 
склалась система законно оформлених посад — врядників. Вищі 
центральні і територіальні врядники мали статус почесних посадових 
осіб і офіційно іменувались сановниками. Бувало, що литовські пани 
займали посади намісників і воєвод в білоруських і українських землях 
але частіше всього вони добивались вряд центрально — державного або 
центрально — територіального рівня; крім того, заважали конкуренти із 
місцевої поземельної знаті, особливо на Волині. Сановна верхівка 
очолювала галузеві та територіальні виконавчі інстанції станової 
держави, представляючи цю державу як в середині, так і закордоном. 
Територіальна ієрархія воєвод — старост — державців — тіунів 
відповідала тому адміністративному устрою що склався, а саме 
воєводствам — повітам — волостям. Центральним врядникам також 
були присвоєні польські наймення, однак ця рецепція лиш зовнішнє 
оформлювала посади, що відповідали місцевим умовам. З середини XV 
століття виникають вищі сановні посади маршалка (великого і 
двірського), канцлера, підскарбія (земського і двірського) та ін., що було 
яскравою ілюстрацією перетворення великокняжих агентів у керівників 
автономних відомств. Система посадовців (врядників) у другій половині 
XV століття стала державною, становою виконавчою владою. 
Монополізувавши її вельможі піднеслися разом з великим князем як 
правляча станова олігархія

2
. 

                                                 
1
 Гудавичус Э. История Литвы с дневнейших времен до 1565 года — М., 2005, Т. 1. — c.408. 

2
 Гудавичус Э. История Литвы с дневнейших времен до 1565 года — М., 2005, Т. 1. — с.415. 
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Стрімке формування лицарського землеволодіння і зростання 
станових дворянських прав, підкріплений необхідними рецепціями, не 
дозволили великокняжим намісникам перетворитись в удільних 
володарів і волосних сеньйорів. Політична влада феодальної еліти 
зосередилась лише у великому землеволодінні та державних посадах. У 
Литві, як і у всій східній частині Центральної Європи, зберігався 
безпосередній суверенітет монарха відносно більшості дрібних 
феодалів, проте феодальна знать монополізувала вищі державні 
посади. Неповний розвиток лицарської корпорації і її трансформація в 
дворянський стан (при тому, що феодальне право стрімко 
перетворювалось в станове, не досягнувши рівня і об‘єму ленного права) 
— ці процеси набули в Литві особливого прискорення. Шляхетський стан 
тут повністю сформувалось одночасно з лицарським землеволодінням і 
принципами лицарської ієрархії, що слідували з цього. Поняття «лицар» 
стало лише додатковим атрибутом і синонімом поняття „шляхтич‖ . 
Ленне право злилося з шляхетськими привілеями. 

У XV-XVІ століттях культурний рух Відродження охоплює 
слов‘янський світ. В складі одних із них, Польського королівства та 
Великого князівства Литовського перебувала Україна, яка належала до 
православної візантійської спільноти. Ідеологія відродження (гуманізм) 
та її практичні здобутки, що втілювалися в різних сферах європейської 
культури, почали проникати в Україну та на етапі пізнього відродження. 
Вже у 1457 році великий князь литовський Казимир IV видав привілей, 
що надав шляхті дозвіл відправлятися для навчання у інші країни. 
Майже одночасно слухачами найкращих вищих шкіл Європи ставали 
представники інших верств населення. 

В Україну ідеї гуманізму приносили і поширювали ті освітні українці, 
які поверталися на Батьківщину після навчання у західноєвропейських 
університетах. Чимало українських гуманістів, особливо перші з них, 
працювали на теренах „Латинського‖ світу. Це зокрема Ю. Дрогобич, С. 
Оріховський, С. Кльопович та інші. Ю.Дрогобич (Юрій Котермак) ( 1450-
1494) — учений у галузі астрономії, асрології; математики, перший з 
відомих докторів медицини, представник раннього гуманізму. Він став 
першим з українських учених ректором Болонського університету — 
одного з найстаріших у Європі навчальних закладів, що славився як 
центр передових гуманістичних течій у філософії й правознавстві. Його 
учнями були німецький поєт-гуманіст Кондрад Цельтіс та великий 
польський астроном Микола Коперник.  

Найбільш виразно ідеї гуманізму проявилися в діяльності 
православних братств; у формування нового типу української освіти — 
„слов‘яно-греко-латинської‖; у розвитку всіх напрямків українського 
мистецтва та постійному зростанні рівня правової культури.  

У другій половині XV ст. у Великому князівстві Литовському за часів 
господарювання короля польського, великого князя литовського, 
руського та жемонтійського Казимира ІV Ягеллонича була започаткована 
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офіційна систематизація права, головним наслідком якої стали 
Жалувана Грамота 1457 року, Судебник 1468 року та Уставні земські 
грамоти для литовських, українських і білоруських земель. Ці збірники 
законодавчих актів вміщували у собі державні, цивільні, кримінальні та 
процесуальні норми права. Стародавні назви цих документів — "Лист", а 
„Судебником", „Жалуваною Грамотою‖ російською, або "Statut" 
польською мовами умовно почали іменувати науковці з початку XIX ст. і 
продовжують здебільшого застосовувати до нашого часу. 

Найбільш відомими роботами з історії кодифікації українського 
права є монографії: ―Кодифікація права на Україні у XVIII ст.‖ (Л., 1958) 
В.С. Кульчицького; ―История кодификации права в Украине в первой 
половине XVIII ст.‖ (М., 1964) В.Д. Мєсяца; ―Історія кодифікації 
дореволюційного права України‖ (К., 1968) А.П. Ткача; ―Первая 
кодификация законодательства Украинской ССР‖ (К., 1989) І. Б. Усенка. 
Що стосується кодифікації литовсько–руського права XV — XVI ст., то 
спеціальних наукових досліджень з цієї теми не проводилося. У 
загальних рисах причини та наслідки систематизації литовсько–руського 
права висвітлювалися в працях: І.Н. Даниловича ―Вгляд на литовское 
законодательство и литовские статуты‖

1
, М.К. Любавського ―Областное 

деление и местное управление Литовско — Русского государства‖
2
; І. І. 

Лаппо ―Судебник Казимира Ягайловича‖
3
; Г.Ф. Підозерської — Уткіної 

―Судебник Казимира Ягеллона‖
4
; Ю. М. Юргіліса ―Kazimiero Teisynas 

(1468)‖
5
; К. Яблонскіса ―Lietuvos valstyles irteises istorija iri XVIa. vidurio‖

6
; 

С. Борисенка ―Списки Литовського Статуту 1529‖
7
; В. Г. Пічети 

―Литовський статут 1529 и его источники‖
8
. До монографій , що були 

видані останнім часом і в окремих розділах яких розкриваються історичні 
умови і причини появи збірників законодавства, належать: ―Судебник 
1468г.‖ Старостиної І.П.

9
, ―Первый Литовский Статут (1529)‖ за ред. 

Лазутки С., Валиконіте І., Гудавічюса Е.
10

 
 Дослідники по-різному визначали початок проведення 

систематизації права у Великому князівстві Литовському.. Одні 
зазначають, що уніфікація права відбулася поруч з процесом 

                                                 
1
 Данилович И.Н. Вгляд на литовское законодательство и литовские статуты // Юрид. зап., издаваемые П. 

Редкиным. — М., 1841. — Т. 1. — с.1-46. 
2
 Любавский М. К. Областное деление и местное управление Литовско — Русского государства. — М., 1882. 

3
 Лаппо И. И. ―Судебник Казимира Ягайловича‖ // Зап. Рус. науч. ин — та в Белграде. — Белград, 1939.- Вып. 

17. — с. 23 — 36. 
4
 Подозерская — Утнина Г. Ф. Судебник Казимира Ягеллона // Науч. бюллетень ЛГУ. — Л., 1946 — №7. — с. 

42 — 44. 
5
 Jurginis J. Kazimieko Teisynas (1468 m.). — Vilnius, 1967. 

6
 Jablonskis K. Lietuvos valsty bes ir teises istorija iki XVI a vidurio // Istorija ir jos saltihiai. — Vilnius, 1979. 

7
 Борисенок С.А. Списки Литовского Статуту 1529 // Праці комісії для виучування історії західно — руського та 

вкраїнського права. — К., 1925. — с. 35 — 109. 
8
 Пичета В. И. Литовский Статут 1529 г. и его исочники // Статут Великого княжества Литовского 1529 года. 

— М., 1961. 
9
 Старостина И. П. Судебник 1468 г. // Древнейшее государства на територии СССР. — М., 1991. — с. 170 — 

344. 
10

 Лазутка С., Валиконите И., Гудавичюс Э. Первый Литовский Статут (1529 г.). — Вильнюс, 2004. 
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консолідації Литовсько-Руської держави вже із середини XV ст.
1
, інші 

переконані, що справжня систематизація почалася на півстоліття 
пізніше, на початку XVI ст.

2
. Така розбіжність виникає через те, що історія 

історія систематизації вітчизняного права взагалі і литовсько-руського 
права безпосередньо досліджувалися занадто мало.  

Ініціаторами та кураторами систематизації права були великий 
князь литовський і король польський Казимир IV Ягеллонич (1440-1492 
р.) та його сини — великий князь литовський і король польський 
Олександр Казимирович Ягеллон (1492-1506 р.) і великий князь 
литовський і польський король Сигізмунд І Старий (1506-1548 р.). Це 
підтверджується цитатою зі вступу до тексту Статуту Великого князівства 
Литовського 1529 р. про те, що король Сигізмунд І продовжив зако-
нодавчу діяльність своїх попередників: "Ми, Сигізмунд, з ласки божої 
король польський і великий князь литовський, руський, прусський, 
жемайтський, мазовецький та інших, маючи продуманий добрий намір, і з 
ласки нашої господарської бажаючи обдарувати християнськими за-
конами ..., усі їхні права і привілеї церковні, як для осіб католицького, так 
і православного віросповідання, а також світські, що були ними отримані 
від світлої пам'яті королів і великих князів, від батька нашого Казимира і 
брата нашого Олександра, предків наших, за їхнього життя ..."

3
. 

Дослідження історії систематизації вітчизняного права, 
особливостей кожного з його етапів, у тому числі й литовсько-руської 
доби дає можливість належним чином оцінити успіхи сучасного розвитку 
законодавства України і, використовуючи історичний досвід, проектувати 
— його майбутнє. Враховуючи те, що попередні розвідки причин 
систематизації литовсько-руського права проведені недостатньо повно і 
тенденційно, автор ставить за мету всебічно визначити передумови 
створення і видання Жалуваної Грамоти 1457 року, Судебника Казимира 
IV 1468 року та Уставних земських грамот кінця XV — початку XVI 
століть. 

Ознайомившись з принципами розвитку звичаєвого права, 
документальними першоджерелами, текстами літописів і науковими 
працями з історії литовсько-руського правознавства, автор вважає, що 
основні передумови систематизації поділяються внутрішні соціально — 
економічні, політичні та юридично — технічні.  

Насамперед протягом XV ст. відбуваються значні зрушення в 
економіці Великого князівства Литовського. Якщо в XIV ст. в більшості 
земель, у тому числі і в Україні, переважало примітивне господарювання 
у вигляді різних промислів (рибальства, мисливства, бджільництва 
тощо), то вже з XV ст. значно пожвавлюється процес виробництва зерна, 
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продуктів скотарства та іншої сільськогосподарської продукції не тільки 
для своїх потреб, а головне на експорт до країн Західної Європи. 
Кардинальні зміни були викликані через падіння Константинополя в 1453 
p., який був основним перевалочним пунктом у торгівлі зерном між 
східними та західними європейськими державами і появою нового 
торговельного шляху з України до польських портів Балтики та істотним 
підняттям цін на худобу майже у всіх країнах Європи. У свою чергу, 
зростання експорту поставило питання про перерозподіл земельної 
власності. За рахунок громадських селянських земель відчутно 
зростають магнатські та шляхетські землеволодіння, якісно змінюються 
форми організації праці. Феодальні земельні маєтки перетворюються на 
фільварки — багатогалузеві господарські комплекси, що базувалися на 
постійній щотижневій панщині залежних селян, були орієнтовані на 
товарно-грошові відносини, хоча й зберігали значні риси натурального 
господарства

1
. Виникає гостра потреба в підневільних селянах, яких 

потрібно було зберігати за землевласниками будь-якими засобами, як 
економічними, так і юридичними. Забезпечення фільваркової земле 
власності робочою силою фіксування цього у загальнодержавних і було 
однією з перших причин проведення систематизації права. Юридично 
закріплювалося право магнатів і шляхти. В арт. 24 Судебника 1468 року 
було закріплено: "А котрий будеть люди виводити, а либо челядь 
невольную, а ухватять с лицом, того на шибеницю..."

2
. Промисловий 

розвиток та виникнення ринку привели за собою необхідність 
повсякденному вимірюванні і підрахунках. Ознайомлення із системою 
виміру сусідніх народів литовців до створення власної метричної 
системи ; її особливості визначались особистим способом виробництва. 
У XV столітті склались виміри довжини, ваги, об‘єму. Але у Литві вони 
були свої власні: литовська миля і лікоть (:62-63 см.) у довжині, фунт 
«svaras» (біля 365 г.) у вазі; орна земля вимірялась посівними бочками, 
сінокоси — возами отриманого сіна. В Україні та Білорусі існували свої 
виміри, що були започатковані ще за часів Київської Русі: верста 
шляхова (1080 м.) у довжині, копа (вартість 60 снопів пшениці) у лічбі. 
Християнський календар увів тиждень, чіткі святкові цикли. Ці знання 
сполучались із землеробським календарем. Церковне літургійне 
числення канонічних годин розповсюджувалось серед міщан і 
дорогоцінний для них час вже вимірювало годинами, а не частинами 
доби. У XV столітті Велике князівство Литовське активно включається в 
європейські торгово–економічні зв‘язки. З ростом масштабів торгівлі 
виникла необхідність у більш точній регламентації її характеру і об‘ємів, 
місцеві купці стали здатні захищати свої права. Одним із важливих 
випробувань стало введення так званого права гостя (заїжджого 
іноземного купця), тобто захищати торговий простір власних місцевих 
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купців. Торгові права гостя обмежувалися у двох основних напрямках — 
штапельному і посередницькому правах, які починаючи з сорокових років 
XV століття місцеві купці вперто намагалися узаконити. Застосування 
штапельного права не дозволяло заїжджим купцям торгувати між собою, 
і одночасно дозволяло місцевим купцям диктувати закупочні ціни 
(компенсацією для заїжджих купців слугував дозвіл приймати участь у 
ярмарках, під час яких їм дозволялось торгувати у роздріб). З другої 
половини шістдесятих років XV століття у Вільнюсі, а потім і в інших 
містах Великого князівства Литовського вже почало діяло посередницьке 
право. Остаточно воно було оформлене великокняжим привілеєм 1511 
року

1
. Штапельне право не було затверджене законами держави, хоча з 

кінця XV століття місто Вільнюс за своєї ініціативи намагалося 
застосовувати його по відношенню купців з Прусії, України, Білорусі та 
Польщі.  

Якісні економічні зміни в XV ст. були тісно пов'язані із соціальними 
процесами. Відбувається процес ліквідації окремих дрібних верств 
населення та консолідація їх у великі суспільні стани. До вищої 
соціальної групи з найвищими правами і привілеями у Великому 
князівстві Литовському на той час згідно з документальними пер-
шоджерелами належали духовні прелати, світські княжата, лицарі, 
шляхтичі, бояри, местничі. До важливого привілею належало право 
юрисдикції, судочинства феодалів над своїми підданими, у першу чергу 
економічно залежними селянами. Спочатку це право було закріплено 
королем і великим князем Казимиром IV у загальноземській Жалувальній 
грамоті 1457 p.: "А також на подавание предреченньїх княжат ритерев, 
шляхтичов, боярь, местичов, детцких не дами: оли жь би первей от пана, 
которому же тот поддан, которий кривду вчинил, правда пожадана била; 
ач би он на рок не хотел к праву поставити, тогда наш детцкий, а либо 
наших заказ-ников й мать бити послан; а виноватий, которьій вину 
заслужил, пану своєму, а не иному, будеть обязан заплатити"

2
. Причому, 

як видно з тексту, саме право, а не обов'язок судочинства. Безумовно 
таке стисле визначення феодальної юрисдикції потребувало подальшого 
розширення і уточнення, що теж було однією з передумов подальшої 
уніфікації законодавства. У Судебнику 1468 р, вже в трьох артикулах 
чітко визначаються межі господарської (державної) і феодальної 
підсудності, наприклад: "А будуть ли нашом человеце князькии или 
панскии или боярскии люди чого искати; ино тому суд й право перед 
нашими наместьники й тивуни, которий от нас где што держить; а нашим 
урядником дати право на обе стороне"

3
. 
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У внутрішній політиці Великого князівства Литовського в кінці 40 — 
на початку 50-х pp. XV ст. як і в економіці також відбуваються важливі 
зміни. Паралельно проходять декілька державотворчих процесів. По-
перше, молодий король і великий князь Казимир IV під впливом 
польських феодалів поступово відмовляється від "загальноруської" 
програми, започаткованої ще князем Вітовтом, тобто від консолідації всіх 
давньоруських земель, у тому числі Північно-Східних навколо "Руської 
Литви", і встановленні тісніших зв'язків між окремими литовськими, 
білоруськими, українськими землями і князівствами всередині держави. 
По-друге, Казимир IV зосереджує свою увагу на ліквідації політичної 
основи литовсько-руського сепаратизму, а саме існуванні династичних 
удільних князівств, у першу чергу Волинського та Київського, що 
дорівнювали майже половині території і населення Великого князівства 
Литовського. По-третє, великий князь і уряд за підтримки шляхетського 
стану започатковує глобальну реформу з централізації влади та 
управління в усій Литовсько-Руській державі. Але через соціально-
політичні протиріччя в самому стані феодалів (між великим князем, його 
родиною, князями-магнатами, поземельною і подвірною шляхтою) 
центральна влада в нових економічних умовах після доби феодальної 
міжусобиці не могла вже бути одноосібною, деспотичною як у 
ранньофеодальних монархіях. У Великому князівстві Литовському із 
середини XV ст. як і в деяких інших країнах Європи розпочинається 
процес формування станово-представницької монархії з такими 
центральними, конкуруючими між собою владними органами, як Великий 
князь, Пани-Рада, Сейм, які одночасно мали майже однакові 
законодавчі, розпорядчі і судові функції. Через це наступна передумова 
проведення систематизації права включає в себе, з одного боку, 
підвищення ролі центральної судової влади в державі, яка затверджує 
себе як апеляційна відносно всіх інших судів, а з іншого — перерозподіл 
вищої законодавчої і судової влади між господарем держави, Пани-
Радою і Сеймом. Підтвердженням сказаного є арт. 12 Судебника 1468 p.: 
"А кому тятя видадуть , а тот не вьхочеть его казнити, а усхочеть на нем 
заплату побрати, а его пустити, а любо его собе в неволю вьзяти, а на то 
будеть доводь: тот уже ис права виступаеть, й нам с панами радою 
нашою великого князьства Литовского о том погадав, как его казнити, а й 
сказнити его, чого будеть достоин"

1
. Сам Судебник 1468 р. приймається і 

видається вже не виключно княжою владою, а разом з Пани-Радою і 
Сеймом: "Казимир, б. м. король Полский, великий князь Литовський й 
Руский, княжа Пруское, й Жомонтьский, й иних, чиним знамените сим 
нашим листом, кто на нь посмот-рить, или чтучи услишить, ижь ми с 
князьми й с пани радою нашею великого князьства Литовського й с всим 
поспольством согадавши, урядили есмо так"

2
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Наступні причини систематизації права у Великому князівстві 
Литовському пов'язані з правовим становищем церкви в державі, 
взаємовідносинами світської і духовної влади. Литовські, білоруські, 
українські люди, що були підданими Литовсько-Руської держави, не зна-
ли суспільної боротьби на релігійному ґрунті, передусім через 
толерантність, яку виявляли великі князі щодо різних конфесій, і яка 
сформувалась усією історією цієї держави, що виступала своєрідним 
буфером між православним Сходом і католицьким Заходом. Казимир IV 
в середині XV ст. для політичної стабільності в країні та підтримання 
державницького авторитету як господаря всіх підданих незалежно, хто 
вони за релігією (католики, православні, язичники тощо), повинен був 
будувати свою політику так, щоб не робити виняток для будь-якої 
конфесії, а для цього світську владу потрібно було ставити вище 
церковної всіма засобами, у тому числі й через офіційне законодавство. 
У руслі владної урядової програми, започаткованій ще в Жалуваній 
грамоті Казимира IV 1457 р. стосовно церкви та релігії, за духовними 
прелатами закріплювалися всі соціальні та цивільні права такі самі, як і у 
світських феодалів. Але все, що стосувалося державного управління і 
судочинства, мало здійснюватися світською владою незалежно від 
віросповідання конкретних виконавців. Для продовження цієї програми 
потрібна була також і систематизація існуючих норм звичаєвого права, 
нормативно-правових актів, судової практики та видання нових 
законодавчих збірників. 

Серйозним стимулом систематизації права слід вважати 
зовнішньополітичні відносини Великого князівства Литовського із 
сусідніми державами як для війни, так і для миру. Головними 
конкурентами на міжнародній арені XV ст. у Литовсько-Руської держави 
були Королівство Польське, Велике князівство Московське та Кримське 
ханство, і саме взаємовідносини з ними впливали на рівновагу 
внутрішніх відносин у країні та вимагали прийняття таких законів, які б 
укріплювали прихильність до існуючої влади військового і службового 
стану шляхти. По-перше, щоб литовські, українські і білоруські шляхтичі, 
бояри, лицарі мали не менше, а то й більше привілеїв і прав, ніж їхні 
потенційні союзники польські шляхтичі, укріплюючи при цьому їхню 
самостійність і рівноправність у взаємовідносинах при здійсненні 
загальних справ обома державами. По-друге, щоб православна шляхта 
Великого князівства Литовського була рівноправна з католицькою, не 
зазнавала ніяких утисків з боку католицької влади, щоб навіть не думала 
добровільно переходити на службу до існуючого православного 
господаря Великого князя Московського. Крім того, проти супротивників 
цієї політики в 1449 р. між королем Казимиром IV і Великим князем 
Василем II було заключено мирний договір, який не тільки закріплював 
кордони держав, але й визначав зобов'язання обох сторін не приймати у 
свої володіння перебіжчиків: "А недруга т... моего, князя Дмитрия 
Шемяки, не приймати. А бити... на него со мною за один. А мне, брате, 
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твоего недруга, князя Михайлушка, не приймати, а бити ми, брате с 
тобою на него за — один..."

1
. По-третє, перманентні військові дії з 

Ногайською Ордою і Кримським ханством зобов'язували урядові кола 
Великого князівства Литовського і Королівства Польського не тільки 
знаходити всі можливі економічні і військові засоби для боротьби з 
татарськими набігами, але й законодавче згуртовувати всі стани та 
захищати їхню приватну власність.  

До кінця XV ст. сформувалось поняття загальнодержавного права, 
так званого земського права Великого князівства Литовського. Привілеї 
земель фіксували їх «давнину». У загальному праві Литви найбільше 
відобразився розвиток феодальних відносин і необхідні йому рецепції. 
При верховенстві права земель на місцях, в кінці XV ст. з'явилась 
потреба в нормах загального права, яка особливо зросла з початком 
законодавчого регулювання ускладнених майнових відносин. Перша така 
систематизація відбулася в 1468 році з виданням Казимирового 
Судебника, присвяченого переважно крадіжкам. Списки з Казимирового 
Судебника збереглися в руських збірниках «Кормчих книг», що свідчить: 
цей загальний законодавчий акт був прийнятий і на місцях. Далі 
видавались окремі закони про шляхетське право. По мірі того, як 
складалось прецедентне право і фіксації його практики в формі актів і 
судебник книг, ставала все більш очевидною перевага загального права, 
яке направлялось законодавчою діяльністю ради панів. Шляхетство 
окремих українських і білоруських земель відчувало цей розрив в 
повсякденному житті. Воно не в меншій мірі ніж дворяни центральних 
воєводств, стало зацікавленим в єдиному для всієї державі праві. 
Кодифіковане литовсько-руське право, як і в інших країнах Європи, було 
суто світським. Воно не містило ніяких постулатів церковного права, яке 
було звичним у судебниках країн візантійської цивілізації. Канонічне 
право визнавалось повністю окремою областю папської компетенції, в 
яку католицькі держави не втручались. Правомірність укладення шлюбу і 
його розірвання відносилось до єпископської юрисдикції. Однак майнові 
наслідки, що витікали із шлюбних відносин, не випускав із під контролю 
навіть великий князь. В цілому укладачі притримувались стародавніх 
правових звичаїв. та норм моралі

2
. 

Основною юридичною, або юридично-технічною причиною 
систематизації литовсько-руського права у XV — початку XVI століть 
була криза джерел права, намагання забезпечить цим джерелам більшу 
правову визначеність та ліквідувати процесуальні розбіжності між ними. 
Підсвідомо законодавці добивались утілення ідеї раціоналізації правових 
норм. Автор статті поділяє судження французького вченого Ремі 
Кабріяка про те, що раціоналізація може здійснюватись у простому 
зібранні діючих норм та їх розташуванні в якомусь логічному порядку. 

                                                 
1
 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV — XVI вв. — М., 1950. — с. 160-162. 

2
 Гудавичус Э. История Литвы с дневнейших времен до 1565 года — М., 2005, Т. 1. — с. 428. 
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Раціоналізація може також складатись з діючих правових норм : 
ліквідації протиріч повторів, застарілих положень, створенні норм , що 
викликано новими технічними або соціальними вимогами, перескладанні 
правових текстів в більш доступному стилі прийнятті принципово нових 
правил поведінки

1
. Все це було притаманне систематизації литовсько — 

руського права.  
Юридичні причини проведення систематизації права у Великому 

князівстві Литовському в другій половині XV ст. зумовлювалися: 
- Необхідністю усунення розбіжностей між нормами звичаєвого 

права і офіційного законодавства та між нормами окремих привілеїв, 
уставних грамот, пожалувань, указів, договорів тощо; 

- Намаганням обмежити зловживання адміністративно-судовими 
органами при розслідуванні та судовому розгляді конкретних справ; 
значним посиленням боротьби з криміналітетом, особливо з майновими 
злочинами, прийнявши за основу західноєвропейську доктрину 
превентивності шляхом залякування як злочинця перед повторенням 
злочину, так і загалу населення перед бажанням скоєння протиправних 
дій: 

- Підвищенням юридичної освіченості серед тогочасної вітчизняної 
феодальної еліти та науковців, яку вони набували в європейських 
університетах і намаганням упроваджувати знання на практиці; 

- Бажанням продовження Казимиром IV та його урядовцями 
правової традиції Київської Русі, що видно з тотожності законодавчої 
техніки Судебника 1468 р. та Руської Правди. 

Однак слід відзначити, що ініціатори систематизації перш за все 
великий князь литовський та його вельможне оточення, обґрунтовуючи її 
проведення необхідністю раціоналізації правових норм більш менш 
свідомо прагнули досягти гегемонії у законодавчій, розпорядчій та 
судовій владі. 

Таким чином, вказані соціально-економічні і політичні об'єктивні та 
суб'єктивні передумови та юридичні причини обумовили необхідність 
уніфікації права у Великому князівстві Литовському, проте визначена 
процедура систематизації правових звичаїв і законодавчих актів ще 
тільки розпочала народжуватися і вдосконалюватися. 

Відомо що систематизація права здійснюється у формі 
інкорпорації, консолідації та кодифікації на основі юридичних знань 
законодавці із використанням правил законодавчої техніки. Кодифікацію 
розділяють на декілька видів. Перший — загальна кодифікація, під якою 
розуміють прийняття серії кодифікованих актів з основних галузей 
законодавства і (як наступний етап) створення об‘єктивної, внутрішньо 
узгодженої системи таких актів типу „кодекс кодексів‖ (наприклад, Статут 
Великого князівства Литовського 1529 р.). Другий вид галузева 
кодифікація, що охоплює законодавство тієї чи іншої галузі права 

                                                 
1
 Кабрияк Р. Кодифікація / Перевод Головко Л. В. — М., 2007. — с. 214. 
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(цивільного, кримінального тощо). Третій вид — спеціальна комплексна 
кодифікація, тобто прийняття актів що регулюють той чи інший правовий 
інститут (наприклад, Устава на волоки 1557 р. — збірник аграрного 
законодавства литовсько — руської держави).  

За всіма ознаками систематизація права, яка проводилася у 
Великому Князівстві Литовському в середині XV ст., проводилася у 
вигляді галузевої кодифікації, джерелами якої були: правові звичаї різних 
земель і князівств; великокняжі листи, грамоти, привілеї, що зберігалися 
в Литовській Метриці — канцелярському архіві Литовсько-Руської 
держави; документи судової практики; попередні вітчизняні та іноземні 
зводи законів (Руська Правда, Прусське уложення 1340р., Висленський 
Статут Казимира Великого 1347р., Статут короля Владислава II 
Ягайловича, наданого Литві 1420-1423 p. тощо) та інші нормативні акти. 
В певній мірі законодавці досягали наміченої мети. Першим загально 
земським кодифікаційним збірником була Жалувана грамота 1457 р. в 
якій були зібрані і розставлені у простому, логічному порядку юридичні 
норми, що визначали права та обов‘язки наданні литовській, українській, 
білоруській та жемонтійській шляхті і духовенству великим князем 
литовським і одночасно королем польським Казимиром IV, тобто норми 
тогочасного державного (конституційного) права. До збірників 
державного права також потрібно віднести Уставні земські грамоти, які 
можна ще назвати „ місцевими конституціями‖, тобто ті законодавчі акти 
які надавались окремим землям (воєводствам, староствам, 
намісництвам) Великого князівства Литовського, в особі всього їх 
населення, з метою підтвердити стародавні права кожної землі, 
визначить її відношення до держави і її місцевим органам та 
регламентувати різні сторони місцевого суспільного життя, переважно на 
основі місцевих звичаїв. Найбільшим досягненням кодифікаторів другої 
половини XV століття є підготовка, затвердження на Віленському сеймі 
та видання Листа, якого в історіографії називають як Судебник короля 
Казимира XIV 1468 р. — першого кримінального кодексу на литовських, 
українських та білоруських землях, який діяв майже 60 років і сам став 
джерелом для подальшої кодифікації литовсько — руського 
законодавства в XVI столітті.  

Визначення всієї сукупності причин систематизації литовсько-
руського права в XV-XVI ст. потребує ще глибокого та всебічного аналізу, 
усіх особливостей тогочасного рівня суспільного розвитку і матеріальної 
культури. Перш за все це необхідно для встановлення зв'язків 
вітчизняної правової традиції минулого із сучасністю. Подальші 
дослідження мають іти шляхом поглибленого вивчення судово-
адміністративних документів XV-XVI ст. та через порівняльні аналізи 
литовсько-руського законодавства з джерелами права інших держав 
Середньовічної Європи. 
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СТАДІЇ ТА ЕЛЕМЕНТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ 

 В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ 
 

STAGES AND ELEMENTS OF BUDGETARY PROCESS  
IN LEGAL SCIENCE 

 
У статті розглянуто передумови виникнення та розвитку 

бюджетного процесу, досліджено питання щодо поняття бюджетного 
процесу в юридичній науці, приділено увагу історичному розвитку 
Державного бюджету, який має досить тривалу історію становлення 
й розвитку. 

 
In the article the preconditions of origin and development of budgetary 

process are considered, a question is explored in relation to notion of 
budgetary process in legal science, attention is spared to history development 
of the State budget which has the enough protracted history of becoming and 
development. 

 
Визначення елементів і стадій юридичного процесу в фінансовому 

праві має не лише наукове, але й практичне значення. Тривалий час 
країни світу існували не маючи бюджету. Приватноправові і 
публічноправові елементи у період виникнення держави не розрізнялися, 
тому монархи дивилися на доходи, які вони отримували, як на свою 
особисту власність. Перші спроби розділити приватноправову і 
публічноправову власність були здійснені в Київській Русі. Зокрема, 
княгиня Ольга, збираючи данину, розподіляла її на дві частини: одну з 

них залишала для себе і тримала у Вишгороді, а іншу  відправляла до 
Києва. Можна стверджувати, що та частина, яку відправляли до Києва, і 
становила бюджет країни. 

Відокремлення приватної власності від публічної в країнах Європи 
відбувалося протягом XIII — XIV століть. 

Перші відомості щодо існування загальних і міських кошторисів в 
Росії відносяться до 1645 року

1
. Проте, можна стверджувати, що в 

Російській Імперії приватноправові і публічноправові елементи не 
розділялися аж до кінця XVIII століття. На початок ХIХ століття і Росія, і 
всі держави Європи мали свій державний бюджет, де було відображено, 
насамперед, доходи та видатки казни на поточний рік. За структурою та 
збалансованістю, а також за розмірами бюджету судили про економічний 
потенціал держави, стан її фінансових ресурсів, платоспроможність. 

                                                 
1
 Краткий курс финансового права. — М., 1915 г. — с. 24. 
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Слід звернути увагу на те, що розробка такого важливого, 
документу як бюджет здійснювалася занадто нерегулярно. У Росії, 
наприклад, вагому роль в розвитку фінансово — правового мислення 
відіграв М. М. Сперанський (1772 — 1839 рр.), державний діяч доби 
Олександра I та Миколи I, автор чисельних проектів державних 
перетворень, в тому числі й фінансових

1
. 

У написаній ним у 1810 році записці під назвою ―План фінансів ‖, 
яка вперше вносила порядок і наукову систему в управління фінансами 
Росії, М. Сперанський запропонував надати державному бюджету 
законодавчого характеру, подушні податі замінити прибутковим 
податком, оподаткувати осіб, які використовують домашню прислугу, від 
винного відкупу перейти до акцизної системи, створити центральний 
банк і випустити кредитні гроші з метою розвитку промисловості, торгівлі 
і сільського господарства. ―План фінансів‖, на думку М. Сперанського, 
був спрямований на значне поліпшення фінансового становища країни і 
підняття курсу паперового рубля, що катастрофічно сповзав до низу. Цей 
план був підтриманий Державною радою, але через протидію 
консервативних дворянських кіл, його не було реалізовано. У лютому 
1812 року М. Сперанський для покриття фінансового дефіциту 
запропонував ввести прогресивний податок на велике землеволодіння, 
що визвало нову хвилю незадоволення політикою великого 
реформатора і обумовило його падіння

2
. 

У ―Плані фінансів‖ М. Сперанським було запропоновано 
класифікацію видатків: на необхідні, корисні, надмірні, надлишкові та 
некорисні. Регулярно фінансові плани, в основу яких покладено ―План 
фінансів‖ М. М. Сперанського почали складатися Міністерством фінансів 
(створеним у 1802 році) з 1811 року. 

У період з 1918 по 1922 роки в Україні робились спроби створити 
власну бюджетну систему. Спочатку Українська Центральна Рада 
протягом 14 місяців свого існування, а потім більшовицький уряд 
спробували оволодіти бюджетним процесом, але ці спроби з різних 
причин не мали успіху. Про повну державну незалежність, а водночас і 
про власний бюджет ніхто питання не ставив

3
. 

Перші згадки про фінансові органи України з‘являються у добу 
гетьманства Павла Скоропадського. Законом ―Про тимчасовий 
державний устрій України‖ передбачалось, що державний устрій України 
і порядок керування мають грунтуватися на Законі ―Про Фінансову 
Раду‖

4
, де в пункті 38 було зазначено, що Фінансова Рада є вищою 

                                                 
1
 Твердохлебов В. Сперанский и его деятельность в области финансов и денежного обращения // Советские 

финансы. — 1945, №12. — с. 15. 
2
Романович — Словатинский И. Г. Государственная деятельность гр. М. М.Сперанского // Отечественные 

записки. — 1873 г., №12. — с. 24. 
3
 Василик О.Д. Державні фінанси України.  К., ―Вища школа‖, 1997. — с. 29. 

4
 Закон ―Про тимчасовий державний устрій України‖ від 29 квітня 1918 року. // Конституційні акти України 

1917 — 1920 . К.,1992 р. — с. 84. 
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народною інституцією у справах державних кредитів і фінансової 
політики

1
.  

З проголошенням Української Соціалістичної Радянської 
Республіки (березень 1919 року), на представницькі органи покладалося 
регулювання грошової системи і організація фінансового господарства 
Республіки та державний контроль над правильністю, закономірністю і 
доцільністю грошових витрат

2
. 

Одночасно ухвалений Радою Народних Міністрів закон про 
Державну Народну Раду Української Народної Республіки від 12 
листопада 1920 року, (частина IV, стаття 22) до компетенції Державної 
Народної Ради відніс обговорення бюджету Республіки та всіх 
асигнувань з Державної Скарбниці. Обрахунок державних прибутків і 
видатків повинен бути внесений не пізніше початку другої сесії; 
передбачалося розглянути звіт Державного Контролю по виконанню 
бюджету попередніх років, а також по всіх прибутках і видатках з 
Державної Скарбниці

3
.  

Конституція СРСР, передбачала створення єдиного бюджету, до 
складу якого входили бюджети союзних республік. Основні положення 
Конституції були конкретизовані в законодавчих і підзаконних актах. 
Зміст бюджетного законодавства полягав у: а) єдності бюджетної 
системи; б) централізації податкового законодавства і регламентації 
видатків; в) включення бюджетів союзних республік до складу єдиного 
державного бюджету; г) затвердження зведеного бюджету верховними 
органами Союзу РСР

4
. 

В умовах Союзу РСР державний бюджет України виконував 
підпорядковану роль у розподільчих процесах. Він був інструментом 
перерозподілу ресурсів між галузями господарства республіканського 
підпорядкування і різними соціальними групами населення на території 
України, а також між територіями в середині республіки

5
. 

Правомірність існування категорії і інституту бюджетного процесу в 
юридичній науці заперечується і сьогодні. Багато авторів кращих 
наукових праць в юридичній науці поверхнево відображають 
формування бюджетного процесу. Категорії і інститути складання, 
затвердження, виконання (або наповнення державної казни), контролю, в 
даний час визнаються і аналізуються. Але їх органічно 

                                                 
1
 Там само, с. 86. 

2
 Конституція Української Соціялістичної Радянської Республіки (березень 1919 р.), затверджена 
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держави і права України. У 2-х томах . Том 2 . За редакцією В.Д. Гончаренка. К., ―Ін Юре‖., 1997 р. — т. 2. 
5
 Василик О.Д. Державні фінанси України.  К., ―Вища школа‖, 1997. — с. 30. 



 306 

взаємообумовлене існування в межах єдиного бюджетного процесу, як 
категорії і інституту фінансової науки, не знаходить свого точного 
відображення. 

Співіснування об'єктивної категорії фінансів і бюджету 
дослідниками визнається, але існування самостійної науки, яка вивчає і 
пізнає ці об'єкти науки, вперто не визнається, хоча інтуїтивно і підсвідомо 
допускається. 

Витоки теорії бюджету виходять з Англії і Франції з подальшим 
проникненням до всіх цивілізованих країн. 

Французький дослідник Гастон Жез у своїх працях відзначає, що 
початковим пунктом існування бюджету було положення, що податок 
підлягає схваленню з боку представників платників податків. Після того, 
як це положення було сприйнято, а це далося не легко, представники 
платників податків почали доводити, що право вотування податків 
включає в себе і право нагляду за витрачанням зібраних грошових 
коштів, обговорення мотивів, що викликають необхідність такого податку. 
Вони добилися визнання за ними права обговорення всіх доходів і 
витрат без виключення, і тим самим завоювали собі право регулярно 
вотувати доходи і витрати держави. Саме з цього бюджет почав своє 
існування

1
. 

Бюджет — старовинне норманське слово, що означало ―шкіряний 
мішок‖. За давніх часів в Англії канцлер казначейства приносив до 
парламенту для перевірки мішок із документами і виголошував промову. 
Згодом назва мішка перейшла на документ, і виймання документу 
почали називати відкриттям бюджету

2
. 

Зазначимо, що у фінансовій науці роль бюджету в діяльності 
держави, чітко визнається. Не дивлячись на те, що система 
централізованого управління публічними фінансами має досить давню 
історію, сам термін ―бюджет‖ в економічний і юридичний науці почали 
застосовувати відносно недавно — на початку XIX століття. Під 
бюджетом почали розуміти акт, який містить попереднє схвалення 
державних доходів та видатків. Ідея бюджету дуже швидко розвивалася і 
перетворилася на вищий законодавчий акт, що зобов‗язує виконавчу 
владу дотримуватися його. Закон надавав право контролювати увесь 
бюджетний процес.  

На сьогодні бюджет є невід‗ємною частиною прибутків і витрат будь 
— якої країни з республіканською формою правління, і господарювання 
ведеться згідно затвердженому урядом плану, на підставі чинного 
законодавства. У кожній країні державний бюджет має свої особливості, 
які залежать від державного устрою, адміністративної системи, рівня 
розвитку економіки, а також її структурних особливостей. 

                                                 
1
 Болтинова О.В. Стадии бюджетного процесса в зарубежных странах. Учебное пособие, (цитата из работы 

Гастона Жеза ―Общая теория бюджета‖ М.,1930, с.18‖). — М.: ―ООО ―Профобразование‖, 2002. — с. 6. 
2
 Львов Д. Курс финансового права.  Казань, 1887. — с. 465. 



 307 

У бюджеті законодавчо виражена воля і доля всього народу та всієї 
держави.  

Бюджет займає центральне місце в фінансовій системі будь — якої 
держави, забезпечує виконання завдань і функцій, що стоять перед 
державою, виступає дієвим механізмом фінансової політики держави. 
Вивчення досвіду зарубіжних країн щодо бюджетного процесу 
представляє сьогодні значний інтерес. Це знаходить своє відображення 
як у побудові бюджетної системи, так і в особливому порядку 
формування та виконання бюджету. Регулювання відносин, що 
виникають при цьому, здійснюється за допомогою бюджетно-правових 
норм, що у сукупності складають бюджетне право. 

Бюджет постійно розвивається та знаходиться в постійному русі. 
Послідовну зміну етапів, стадій розвитку можна у цілому визначити як 
бюджетний процес. При цьому необхідно підкреслити, що послідовність 
стадій не носить чисто механічного характеру, а регулюється нормами 
бюджетного права, які відображають послідовну зміну стадій, циклічний 
характер, зміну прав і обов'язків учасників бюджетного процесу. 

Державний бюджет є ключовою правовою формою фінансової 
діяльності держави, вирішальною і провідною ланкою фінансової 
системи всієї країни. Він забезпечує існування держави, а також 
розвиток її економіки і культури.  

Великий внесок у науку фінансового права зробили праці І. Х. 

Озерова  видатного російського вченого в галузі фінансів і фінансового 
права Московського університету. У своїх працях ―Прибутковий податок в 
Англії‖ (1898 р.) і ―Фінансове право‖ (1915) І. Х. Озеров досліджував 
проблеми оподаткування, структуру і форми державного бюджету, вплив 
фінансової системи на процеси економічного розвитку країни. 

Особливе місце в розвитку фінансового права і підходів до 
вивчення бюджетного процесу належить М. А. Гурвічу, який здійснював 
загальну редакцію підручника з фінансового права (1940 р.), а пізніше 
видав навчальний посібник ―Радянське фінансове право‖. 

Вагомий внесок у науку фінансового права зробили такі видатні 
вчені, як Е. А. Ровінській, М. І. Піскотін, С. Д. Ципкін, В. В. Бесчеревних, 
Н. І. Химічева, Л. К. Воронова, Л. С. Малокотин та інші. 

Із робіт, зазначених авторів, слід вирізнити монографію Єфима 
Абрамовича Ровінського ―Основні питання теорії радянського 
фінансового права‖ (1960), в якій досліджувалися предмет і система 
фінансового права, фінансово — правові норми і фінансові 
правовідносини, визначалася фінансова діяльність держави, як 
діяльність по мобілізації, розподілу і використанні загальнодержавного 
грошового фонду в цілях народного господарства і підвищення 
матеріального рівня життя громадян. 

Є. А. Ровінській продовжив лінію М. А. Гурвіча в розробці категорії 
―Фінансова діяльність Радянської держави‖. Дещо утрируючи його 
трактування фінансової діяльності Радянської держави, можна 
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стверджувати, що вона була базована на фінансовій діяльності 
Радянської держави, спрямованої на мобілізацію грошових коштів і 
зосередження їх в одному глобальному фонді (казані), за відсутності 
будь — яких фондів у окремих громадян, які їдять з цього фонду — 
казана і повністю від нього залежать

1
. Велика роль у розвитку науки 

фінансового права належить Михайлу Івановичу Піскотіну. У 
фундаментальній монографії ―Радянське бюджетне право‖ М. І. Піскотін 
розглядає три основні питання: поняття бюджету, бюджетний устрій і 
бюджетний процес. Розкриваючи і визначаючи поняття бюджету, автор в 
цілому приймає усталену в науці і законодавстві думку, що бюджет 
можна розглядати як фінансовий план і фінансовий фонд в їх органічній 
взаємодії. 

На думку М. І. Піскотіна, основна роль бюджету зводиться до того, 
щоб шляхом розподілу і перерозподілу національного доходу 
створювати загальнодержавні фонди грошових коштів в цілях реалізації 
задач і функцій держави. В епоху, коли централізація панувала у всіх 
структурах влади і адміністрації, пригнічувалася будь-яка ініціатива, 
автор виступав прихильником місцевого самоврядування і фінансової 
децентралізації. В спеціальному параграфі він обгрунтував право кожної 
адміністративно-територіальної одиниці на власний бюджет. 

У роботі ―Соціалізм і державне управління‖ М. І. Піскотін показав 
чудове знання радянської економічної дійсності за весь період 
функціонування більшовицької держави і піддав критиці (в окремих 
місцях в завуальованій формі) марксистсько-ленінську економічну 
доктрину. Автор зазначав, що нормальна ―держава організовує економіку 
країни, але сама не стає частиною економіки‖

2
. 

У главі, що присвячена товарно-грошовим відносинам, він дослідив 
пріоритет горизонтальних зв'язків. Це було новаторським підходом до 
рішень цілого ряду завдань у сфері державного управління і управління 
фінансами.  

Істотний внесок у розвиток науки внесла професор Саратовського 
юридичного інституту Ніна Іванівна Химічева.  

У праці ―Суб'єкти радянського бюджетного права‖, вона 
обгрунтувала теоретичні положення про суб'єктів бюджетного права, 
необхідність вдосконалення законодавства і практики бюджетної 

діяльності. ―Суб'єкти бюджетного права,  пише Н. І. Химічева,  це носії 
бюджетних прав і обов'язків у сфері освіти і використанні 
загальнодержавного грошового фонду Радянської держави‖

3
. 

Хоча основні положення роботи Н. І. Химічевої стосуються такої 
категорії, як ―загальнодержавний фонд грошових коштів‖, її аналіз 
бюджетного права відрізняється від аналогічного аналізу М. А. Гурвіча і 
Є. А. Ровінського. Вона приділяє велику увагу розгляду бюджетних 
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повноважень і бюджетної компетенції адміністративно  територіальних 
одиниць. У цілому методичні посібники і статті про розвиток фінансового 
права і бюджетного процесу є вагомим внеском Н. І. Химічевої у 
розвиток юридичної науки. 

Важливий внесок у науку фінансового права було зроблено 
професором Сергієм Дмитровичем Ципкіним. Його праці з податкового і 
бюджетного права, становлять великий інтерес. Необхідно звернути 
увагу на такі праці, як ―Правове регулювання податкових відносин в 
СРСР‖

1
,
 ―

Доходи державного бюджету СРСР. Правові питання‖
2
, 

―Фінансово-правові інститути, їх роль у вдосконаленні фінансової 
діяльності держави‖

3
. 

Необхідно звернути увагу на його монографічне дослідження про 
доходи державного бюджету. У роботі аналізуються джерела доходів 
державного бюджету, їх правова обгрунтованість; велику увагу 
приділяється питанню про методи і форми акумуляції грошових коштів 
до бюджету. Він робить тонкий юридичний аналіз особливостей платежів 
підприємств до бюджету, а також податків з населення.  

Велике значення для розвитку фінансово-правової науки має 
наукова діяльність професора Лідії Костянтинівни Воронової. Її перу 
належить дві фундаментальні монографічні роботи: ―Правові основи 

витрат державного бюджету в СРСР‖. Київ, 1981, ―Правове 
регулювання кредитно-розрахункових відносин в народному 

господарстві‖.  Київ, 1988. Особливий інтерес представляє перша 
монографія, так як в ній робиться спроба ретельно розібратися в 
інституті бюджетного фінансування. 

Розглядаючи фінансову діяльність як різновид управлінської, 
Л. К. Воронова показує, що витрати держави є об'єктивно-необхідними, 
оскільки будь-яка функція держави може бути реалізована за умови її 
фінансування з бюджету. ―Витрати держави як вид фінансової 

діяльності,  зазначає вона,  є методом здійснення його внутрішніх 
економічних, культурно-виховних, соціальних і зовнішніх функцій‖

4
. 

Серед інших дослідників слід виділити праці професора Льва 
Сергійовича Малокотіна. В його роботах з фінансового контролю дається 
широкий і грунтовний аналіз діяльності апаратів головних бухгалтерів, 
фінансових і ревізорських служб міністерств, відомств і підприємств. 
Дослідження проведено на основі матеріалів контрольної і судової 
практики. 

Важливе значення для розвитку поняття бюджетного процесу в 
юридичній науці мають праці В. В. Бесчеревних, О. М. Горбунової, Т. С. 

                                                 
1
 Цыпкин С. Д. Правовое регулирование налоговых отношений в СССР. -М., 1955. — с. 32. 

2
 Цыпкин С. Д. Доходы государственного бюджета СССР. Правовые вопросы. -М., 1973. — с. 16. 

3
 Цыпкин С. Д Финансово -правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой деятельности 

государства. -М., 1983. — с. 39. 
4
 Воронова Л. К. Правовые основы расходов государственного бюджета в СССР. — Киев, 1981. — с. 19. 
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Єрмакової, Л. А. Савченко, О. П. Орлюк, О. Кучерявенко, А. А. Нечай, Є. 
О. Алісова, Н. Сидорової, Л. П. Маслій та інших авторів. 

Варто погодитись з думкою російського вченого Химічєвою Н. І., що 
стосовно визначення поняття бюджетного процесу, найбільш доцільно 
дослідити стан його розвитку, стадій бюджетного процесу та їх взаємодії 
між собою

1
. 

Значення поділу на стадії, як зазначає професор Химічєва Н. І., є 
важливим в бюджетному процесі, а стадії процесу відображають логічну 
послідовність його розвитку. Чітке розмежування стадій бюджетного 
процесу сприяє більшій ефективності в правовому регулюванні 
бюджетних відносин і в застосуванні бюджетно-правових норм. 
Діяльність державних органів у галузі бюджету здійснюється постійно, 
певними етапами, в послідовності, що визначається законодавством. Ці 
етапи і мають назву стадій бюджетного процесу. 

Різноманітні підходи в галузі бюджетного процесу матеріалізуються 
в монографіях, статтях, посібниках і навчальних посібниках, а в 

теоретичному плані  вони знаходять своє вираження в різноманітних 
наукових категоріях, концепціях, положеннях. 

В юридичній літературі відображені різні підходи щодо визначення 
кількості стадій бюджетного процесу, та його змісту. Досліджуючи дане 
питання, автор дійшов висновку, що існує шість підходів, які узагальнено 
відображають результати всіх досліджень цієї проблематики. Саме вони 
є основними й найбільш вагомими в бюджетному процесі. 

В Бюджетному кодексі України зазначено, що ―Бюджет  план 
формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 
завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, 
органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого 
самоврядування протягом бюджетного періоду‖; і що ―Бюджетний 

процес  регламентована нормами права діяльність, пов‘язана із 
складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і 
контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, 
що складають бюджетну систему України‖

2
. 

Звернемо, наприклад, увагу на те, що Федеральний бюджет США є 
досить складним фінансовим механізмом управління і контролю за 
діяльністю міністерств і відомств, що повністю визначає економічні 
основи державного будівництва і здійснює могутній вплив на стан 
економіки в цілому. За формою він є кошторисом усіх урядових доходів і 
витрат, що розподілені за джерелами надходжень, основних напрямках і 
програмах витрачання коштів. Усі бюджетні документи є результатом 
тривалої попередньої підготовки, що проводиться за участю кожного з 

                                                 
1
 Химичева Н. И. Субъекты советского бюджетного права. Изд. Саратовского ун-та, Саратов, 1979. — с. 5. 

2
 Науково — практичний коментар Бюджетного кодексу України за ред. проф. П. В. Мельника, К., Юрінком –

інтер, 2003. — с. 8. 
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міністерств і відомств виконавчої влади, а також шляхом консультацій із 
підрозділами Конгресу

1
. 

Бюджет фактично є діяльністю уряду у грошових термінах, 
перспективним планом на певний період, засобом для проведення 
певної діяльності в майбутньому і контролем за її проведенням, 
координацією діяльності Президента, Конгресу, урядових міністерств і 
відомств, планом розподілу ресурсів, що ведуть конкуренцію між 
собою

2
. До основних функцій бюджету належать планування і 

прогнозування, координація роботи, контроль за витрачанням 
державних коштів, досягнення ефективності розподілу коштів, 
визначення державних пріоритетів. 

Хоча бюджет є досить динамічною категорією, яка залежить від 
багатьох об‘єктивних та суб‘єктивних факторів, але його об‘єм, 
структура, зміст доходів та видатків, а також об‘єкти, суб‘єкти і функції, 
форми та методи бюджетної діяльності відрізняються у кожному 
конкретному історичному періоді в різних країнах, він завжди 
залишається об‘єктивною необхідністю. У ньому об‘єднані в одне ціле 
всі фінансові канали, по яких держава зосереджує встановлені законом 
надходження у необхідному для виконання його функцій фонді коштів та 
за якими здійснюється розподіл цих коштів на фінансування ланок 
народного господарства, культури, управління, оборони тощо. 

У сучасний період в умовах переходу до ринкової економіки роль 
бюджету значно посилюється. Оскільки державний бюджет є головним 
фінансовим планом, що акумулює та перерозподіляє основну частину 
фінансових ресурсів держави, то він відіграє головну роль у 
регулюванні ринкової економіки. Сфера дії бюджету в ринковій 
економіці досить широка, вона охоплює матеріальне виробництво та 
невиробничу сферу, окремі регіони і країну в цілому. За допомогою 
бюджету перерозподіляються кошти на розвиток пріоритетних 
господарств, на розширення ринкової інфраструктури, підтримку 
підприємництва, виконання загальнодержавних програм, тощо. 
Держава, керуючись основними принципами регулювання, з 
урахуванням конкретної ситуації може за допомогою бюджету, 
інвестиційної політики та інших економічних інструментів впливати на 
розвиток економіки та рівень життя населення. Однак, для 
сприятливого впливу бюджету на суспільні процеси повинні бути 
створені певні передумови. Це і усталеність грошового обігу, і розробка 
наукового обґрунтування, що буде базуватися на розвитку наукової 
теорії в галузі економічних досліджень, формування та виконання 
бюджету, і застосування прогресивних методів обчислення його статей 
на основі експериментальних оцінок, моделювання окремих 
взаємозв‘язків та прогнозування їх результатів, вибору оптимальних 

                                                 
1
 Процес формування бюджету в конгресі США: (за матеріалами журналу «National Journal»)// Економіка і 

управління в зарубіжних країнах: Інформаційний бюлетень/ ВІНІТІ.1998. № 3. — с. 4. 
2
 Шик А. Матеріали посібника з питань федерального бюджетного процесу. -Вашингтон, 1991. — с. 21. 
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рішень. Це дозволить реально обґрунтувати обсяг та оптимальний 
розподіл бюджетних ресурсів, раціональні форми стягування податків, 
зборів, методи фінансування видатків. Важливою передумовою є також 
наявність законодавчих актів, що чітко визначають рамки та зміст 
бюджетного процесу, обов'язки, права та взаємовідносини його 
учасників. 

На сьогодні в науці фінансового права існує проблема щодо 
формування бюджету як предмету вивчення і аналізу. Вона стосується 
активної, творчої діяльності держави, її фінансового механізму, 
фінансового апарату, фінансових кадрів. 

Досвід економічного розвитку нашої держави свідчить, що саме 
абсолютизація центральних методів державного управління є на 
сьогодні безперспективною та не може дати позитивних результатів. 
Важливе значення для функціонування держави і місцевого 
самоврядування має не лише якісне, науково обґрунтоване законодавче 
закріплення за органами місцевого самоврядування бюджетних 
повноважень, а й їх правильне, ефективне, теоретичне розуміння, 
законодавче розмежування між різними рівнями виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, відповідність його сутності та вимогам 
демократичного суспільства й сучасної людини. 

Сфера економічного реформування на сьогодні є однією з 
найважливіших. До неї слід віднести бюджетну сферу та стан державних 
фінансів, саме вони мають велике значення для плідного 
функціонування держави. Негаразди та деякі ускладнення щодо 
виконання бюджетів не тільки відобразили наявність економічних 
проблем в державі, а й призвели до погіршення економічного становища 
взагалі. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що наука фінансового права в 
Україні досягла певних позитивних результатів. Завдяки розробці таких 
теоретичних питань як предмет, система, джерела фінансового права, 
фінансова діяльність держави, фінансові акти, система знань отримала 
міцну юридичну основу і набула досконалого вигляду. До сказаного слід 
додати, що в Україні було розроблено багато питань з бюджетного 
права, які пов‘язані з поняттям бюджету, бюджетним регулюванням, 
бюджетним процесом. 

У цілому слід зазначити, що: 

 за Бюджетним кодексом України, бюджетний процес включає 
чотири стадії бюджетної діяльності: складання проектів бюджетів; 
розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України; рішення 
про місцеві бюджети; виконання бюджетів; підготовка та розгляд звіту 
про виконання бюджетів та прийняття рішень щодо них; 

 бюджетний процес належить до числа тих предметів, який в 
Україні не тільки оновлюється і входить до числа найактуальніших 
частин українського права, але і продовжує переживати етап бурхливого 
розвитку; 
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 після прийняття нового Бюджетного кодексу зросла актуальність 
проблеми дослідження стадій бюджетного процесу і в першу чергу 

основної стадії  стадії виконання бюджету як з прибуткової, так і з 
витратної частинам. Це пояснюється тим, що в 90-х роках ХХ ст. в 
Україні на зміну банківській системі виконання бюджетів прийшла 
казначейська система, яка ще до кінця належним чином не продумана ні 
практичними працівниками, ні представниками науки з фінансового 
права; 

 на сьогоднішній день відсутні праці, присвячені проблемі 
виконання бюджету. 

Отже, бюджет займає центральне місце у фінансовій системі будь-
якої держави, забезпечує виконання задач і функцій, що стоять перед 
нею, виступає діючим механізмом її фінансової політики. Саме тому 
представляє значний інтерес вивчення досвіду зарубіжних країн щодо 
стадій бюджетного процесу. 

У бюджетному процесі першим фактором його існування і 
функціонування є його динамічність. По за постійним рухом відсутній 
зростаючий розвиток бюджетного процесу, бо саме слово процес 
походить від латинського ―процедере‖, що означає проходити. 

Другим фактором бюджетного процесу є участь в ньому всіх органів 
державної влади і управління. До хронологічного розвитку додається 
фактор присутності в ньому державних інститутів. 

Третім атрибутом формування і розвитку інститутів бюджету 
виступають конституційно — правові норми. До них додаються правові 
імперативи. 

Четвертим обов'язковим додатком поняття бюджетного процесу є 
сукупність матеріальних норм, які опосередковано залучають 
національний дохід до реалізації державних функцій — податки і доходи 
від державної власності.  

П‘ятим обов'язковим реквізитом зазначеного процесу є система 
техніко — організаційних нормативів витрат, діючих стабільно протягом 
тривалого часу. 

Шостим елементом бюджетного процесу виступає історично 
обумовлена впорядкована система державного механізму із суворим 
розподілом функцій, прав і повноважень всіх органів. 

Сьомим додатком є бюджетні методи. 
У сукупності бюджетний процес у широкому значенні є хронологічно 

обумовленою організаційно — правовою діяльністю державних органів 
по складанню, затвердженню і виконанню бюджету. 

У вузькому значенні бюджетний процес зводиться до 
взаємообумовленої сукупності інститутів, нормативів і методів по 
складанню, затвердженню і регулюванню виконання бюджету, яке 
протікає в межах традиційної діяльності казначейських і розпорядчих 
органів без участі парламенту і уряду. Таким чином, до бюджетного 
процесу у вузькому значенні відноситься поточне регулювання бюджету. 
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