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ВСТУПНЕ СЛОВО

У сучасних умовах історико-правові дисципліни відіграють надзвичайно 
важливу роль в системі вищої юридичної освіти України. З їх вивчення 
розпочинається здобуття вищої юридичної освіти. Вони є важливою 
складовою у підготовці висококваліфікованих юристів, які здатні продовжити 
традиції українського державотворення. Юрист – це фахівець, який має 
професійні правові знання у галузі юридичних наук, законодавства і практики 
його застосування. Крім цього, юрист – це представник еліти українського 
народу, який повинен відзначатися патріотизмом, справедливістю, чесністю, 
відповідальністю, активною державною і громадською позицією в ім’я 
утвердження Української держави. Серед усіх навчальних юридичних 
дисциплін саме історико-правові здійснюють цілеспрямований,  свідомо 
регульований процес формування національної свідомості, виховання 
національних почуттів, національних традицій, національного характеру.

Вважаю, що сьогоднішня конференція є непересічною подією у 
науковому середовищі українських вчених-правників. Вона має надзвичайно 
важливе значення, оскільки спрямована на з’ясування та обговорення 
проблем, які на даний час виникають під час викладання історико-правових 
дисциплін в системі вищої юридичної освіти України, визначення перспектив 
поліпшення стану викладання історико-правових дисциплін у вищих 
юридичних навчальних закладах України. Конференція організована та 
проведена з ініціативи кафедри історії держави, права та політико-правових 
учень юридичного факультету Львівського національного університету імені 
Івана Франка та за підтримки Міжнародної асоціації істориків права.

Вища юридична освіта на даному етапі перебуває в складних умовах: 
процес її реформування вимагає відповідної законодавчої бази та реального 
механізму реалізації юридичної професії на практиці. Необхідність зміцнення 
і підвищення авторитету професії юриста є одним з першочергових завдань 
державного рівня та відображає стан розбудови правової держави в Україні.

Як відомо, що 28.09.2017 р. зареєстровано проект Закону про юридичну 
(правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії, у якому серед 
навчальних дисциплін не передбачено вивчення історико-правових, які, 
особливо ще з часів Середньовіччя та Нового часу в класичних університетах 
при підготовці юристів, були на першому місці і відігравали важливу роль.
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Процес розбудови національної держави бачиться далеко не 
простим і досить тривалим. Він потребує багатьох зусиль. Велика місія 
покладається на юристів, які, маючи глибокі історико-правові знання, 
здатні усвідомлювати відповідальність перед Богом, власною совістю, 
попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, відповідально і чесно 
відстоювати справедливість, захищати права та законні інтереси громадян 
та своєї держави. 

Вважаю, що Історія держави і права – це надзвичайно важлива 
фундаментальна наука і навчальна юридична дисципліна, яка вивчає 
і узагальнює стратегію і тактику державного будівництва, містить 
багатовіковий державно правовий і політико-правовий досвід минулих 
поколінь, виконує одну з важливих суспільних функцій – вона  вчить і 
виховує кожний народ. Тут варто  пригадати слова  прем’єр міністра Індії Інді 
Ганді про те, що «Історія є найкращим вчителем в житті, в якого найгірші 
учні», або слова відомого канадського педагога Лоуренса Пітера про те, що 
«Історія змушена повторюватися, тому, що її ніхто не слухає». Проте з історії 
держави і права можна винести багато уроків, усвідомити певні помилки, 
використовувати позитивний досвід, розширити свій правовий світогляд, 
сформувати свою громадянську і державну позицію.

Проведення цієї конференції – це свідчення розвитку юридичної науки 
і демократичного суспільства. Хочу побажати всім учасникам конференції 
доброго здоров’я, творчого натхнення та  плідної праці, а також подякувати 
від імені організаторів нашим колегам з інших вузів, які беруть участь у 
цьому заході. Вважаю, що ми повинні вчитись один в одного, допомагати та 
доповнювати один одного. Сподіваюся, що ця та наступні наукові конференції 
зроблять значний внесок у розвиток української історико-правової науки. 

Ігор Йосипович Бойко 
Голова редакційної колегії
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ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ 
ЯК ОДНА З ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ЮРИДИЧНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Ігор Йосипович Бойко

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії 
держави, права та політико-правових учень 
Львівського національного університету 

імені Івана Франка (м. Львів)

Сучасні процеси державно-правового розвитку України 
спонукають до поглибленого вивчення історико-правових наук, до 
яких відноситься Історія держави й права України, Історія держави і 
права зарубіжних країн, Історія правових вчень та Історія української 
правової думки. Ці науки вивчають стратегію і тактику державного 
будівництва. У них зосереджено багатовіковий державно правовий і 
політико-правовий досвід минулих поколінь на території України, 
підсумки попередніх наукових досліджень історико-правових явищ 
і процесів. У своїх спробах зрозуміти сучасне та знайти шляхи до 
кращого майбутнього люди завжди зверталися і звертатимуться 
до минулого, до історично випробуваних положень, принципів, 
цінностей. Теоретичне усвідомлення та переосмислення державно-
правового розвитку українського народу, політико-правових ідей, 
теорій, поглядів минулого допоможе краще зрозуміти й передбачити 
перебіг сучасних суспільних і державних процесів, виробити 
правильний політичний курс, уникнути помилок і невдалих рішень.

Важливе місце в системі історико-правових наук займає Історія 
держави і права України, яка є однією з фундаментальних юридичних 
навчальних дисциплін. Ця наукова і навчальна дисципліна, насамперед 
є юридичною, оскільки досліджує становлення та розвиток держави і 
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права українського народу. Одночасно Історія держави і права України 
межує з історичною наукою, бо досліджує державно-правові явища і 
процеси в їхньому історичному розвитку; її також вважають однією 
з найважливіших складових частин духовної культури українського 
народу, частиною історії людства.

Історія держави і права України як наука розвивається на основі 
історико-правових досліджень, які зорієнтовані на вивчення не всіх 
рис держави як соціального явища, а, по суті, лише правових аспектів 
розвитку держави та суспільства, котрі реально зводяться до історії 
державного (конституційного) права (форма держави, правовий статус 
державних органів, окремих груп населення тощо). Тому основну 
увагу акцентовано на дослідженні і висвітленні  історії українського 
права (опосередковані правом суспільних інститутах і процесах), 
хоча навчальна дисципліна та відповідна наука внаслідок існуючої 
традиції називається «Історія держави і права України».

У сучасних умовах Історія держави і права України як 
фундаментальна навчальна юридична дисципліна виконує  важливі 
завдання.

1. Історія держави та права України, як навчальна дисципліна, 
надає студентам вищих юридичних навчальних закладів ґрунтовні 
знання про найголовніші закономірності становлення й основні 
етапи розвитку української державності та права, з’ясовує причини 
і наслідки попередньої тривалої перерваності державотворчої 
діяльності українського народу, показує особливості впливу іноземних 
державно-правових систем на український народ у різні історичні 
періоди. Історія держави і права України покликана дати студентам 
правникам знання про становлення держави і формування права, 
еволюцію державного ладу і форм правління; основні джерела та 
галузі матеріального і процесуального права; становлення системи 
законодавства України; етапи систематизації права тощо у певному 
історичному просторі та хронологічній послідовності. Важливо у 
курсі історії держави і права України показати, що витоки української 
державної традиції сягають у культуру Київської Русі, де були 
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закладені основи української державності, мови, історії, права, 
світогляду. Уважне вивчення історії держави і права України дає 
змогу усвідомити певні помилки, які були допущені у попередні 
історичні періоди, використати позитивний досвід, сформувати 
власну громадянську і державну позицію. Юрист, котрий знає історію 
державотворення свого народу, є якісно новою особистістю, здатним 
керуватися здоровим глуздом,  патріотичними почуттями, бути 
справедливим, мати глибоку повагу до всього, що створено народом, 
передусім до його держави, культури, мови, історії, традицій, звичаїв, 
шанувати все національно вартісне у житті попередніх поколінь. 

2.Вивчаючи Історію держави та права України, студенти мають 
можливість з’ясувати і висвітлити державно-правові закономірності, 
тобто об’єктивні, необхідні й суттєві для певних умов загальні та 
сталі зв’язки державно-правових явищ між собою, а також з іншими 
соціальними феноменами. Наявність специфічних державно-
правових закономірностей виникнення та розвитку держави і права 
в Україні є об’єктивною засадою для виокремлення історії держави 
і права України у самостійну науку в системі юридичних наук. 
Особливість історії держави і права України полягає в тому, що 
дослідження виникнення та розвитку права і держави здійснюється 
в їхній єдності, взаємозв’язку і взаємовпливі. Саме нерозривний 
зв’язок між правом і державою засвідчує: наука історії держави та 
права України ‒ водночас і правознавча, і державознавча.

3. Історія держави та права України  є фундаментом, емпіричною 
основою для вивчення інших юридичних наук. Так, з допомогою 
знань, отриманих Історією держави і права України, Теорія права і 
держави формулює актуальні для юриспруденції категорії та поняття, 
аналізує сучасні тенденції розвитку державно-правової сфери і 
прогнозує наступність запровадження нових правових механізмів, 
інститутів, ідей у державно-правову реальність сучасної України.

Спеціальні галузеві юридичні науки також черпають з Історії  
держави і права України певні історичні відомості про суспільно-
правові  факти чи процеси, які дають змогу простежити еволюцію 
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тієї чи іншої державно-правової системи, правового інституту, що 
мають глибоке історичне коріння, але одночасно є актуальними і 
в сучасних умовах. Порівняння історичних пам’яток українського 
права зі сучасністю дає можливість перевірити минулі правові ідеї, 
норми і положення стосовно їхньої актуальності, ефективності й 
необхідності реалізації у правову практику сучасної державності.

4. Одне з важливих завдань навчальної дисципліни  Історії держави 
та права України зумовлюється тим, що вона покликана закласти 
фундаментальну базу для подальшого оволодіння спеціальністю 
юриста, створити передумови для вивчення інших юридичних 
дисциплін – теорії держави і права, історії вчень про державу і 
право, конституційного права тощо. На основі базових знань, які 
закладає Історія держави і права України, має відбутися становлення 
у студентів юридичного мислення, необхідного для теоретичного 
засвоєння та використання права, скерування студентів до з’ясування 
причинно-наслідкових зв’язків, надання правових оцінок тощо. 
Історія держави і права України обґрунтовує, що сучасний державно-
правовий розвиток України не є результатом випадкової послідовності 
певних подій у суспільстві і світі, а закономірним наслідком складного 
багатовікового національного державотворчого процесу. Процес 
українського державотворення тривав безперервно, хоч не завжди 
вдавалося досягнути всіх необхідних і достатніх ознак суверенної 
держави.

5. Однією з найважливіших проблем сьогодення є формування 
національної патріотичної політичної еліти, яка б відстоювала 
соціальну справедливість і рівність, дотримувалася б верховенства 
права, мала повну довіру у свого народу, дбала про його добробут, 
а не про свій власний тощо. Правильно організоване національне 
виховання з допомогою Історії держави і права України формує 
повноцінну особистість, суверенну індивідуальність, сміливого 
правника, який цінує свою національну, особисту і професійну 
гідність, справедливість, принциповість, відповідальність. 
Студент правник повинен відповідати еталонові носія і провідника 
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національного відродження, здатного до сумлінної праці в ім’я 
утвердження розбудови правової держави, формування патріота і 
громадянина своєї держави. 

6. Особливе значення покладається на Історію держави і права 
України щодо формування патріотизму як важливого суспільного і 
морального принципу, що характеризує ставлення людей до своєї 
Батьківщини. Важливим є усвідомлення студентами юридичних 
навчальних закладів того, що патріотизм – це одне з найглибших 
почуттів, яке формувалося століттями і тисячоліттями розвитку 
українського народу, це діяльне ставлення до Батьківщини, яке 
спирається на природний зв’язок людини з Батьківщиною і відображає 
національну гордість і любов до Батьківщини, громадянську 
відповідальність за її долю. Це проявляється в творчій праці, в 
зміцненні і захисті своєї державності, територіальної цілісності і 
недоторканності. Патріотизм необхідно формувати з дитинства, 
особливо в період формування особистості. Завдяки вивченню Історії 
держави і права України студентам правникам необхідно зрозуміти, 
що природний зв’язок з Батьківщиною має місце як почуття, що 
виникає об’єктивно, без цілеспрямованого ідеологічного впливу, і 
змістовно включає: 1) турботу про інтереси та історичну долю держави 
і готовність заради неї до самопожертви; 2) вірність Батьківщині, 
що веде боротьбу з ворогом, окупантом; 3) гордість за соціальні та 
культурні досягнення своєї держави; 4) співчуття до страждання 
народу і негативне ставлення до соціальних вад суспільства; 
5) повагу до історичного минулого Батьківщини і успадкованих від 
нього традицій; 6) прив’язаність до місця проживання (села, міста, 
області, держави в цілому). Як показує національний багатовіковий 
досвід державотворення, почуття патріотизму, національної гордості 
виникають також на ґрунті досягнень та успіхів у національному житті. 
З ідеєю патріотизму тісно пов’язані ідеї національного відродження 
та ідея національної державності. Єдиною основою, життєдайною 
їх силою є насамперед зростання національної свідомості, відчуття 
великої прив’язаності людей до своєї Батьківщини, звичаїв, традицій, 
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мови, історії. Однією з усіх навчальних дисциплін, які вивчаються 
на юридичних факультетах, саме Історія держави і права України 
здійснює цілеспрямований процес формування національної 
самосвідомості, виховання національних почуттів, національних 
традицій, національного характеру. Історія держави і права України, 
здійснюючи функцію національного виховання, сприяє утвердженню 
у свідомості студентів правників правдивості, справедливості, 
відповідальності, демократичності тощо.

7. Знання Історії держави і права України відіграють також  
важливу роль на для майбутнього юриста у його практичній 
діяльності. Серед багатьох проблем, що їх в усі часи вирішували 
науковці, на першому місці завжди залишалася проблема зв’язку 
теорії та практики, бо інакше будь-яка наука, й зокрема юридична, 
позбавлена сенсу, не відповідає її суспільному призначенню. Питання 
стану сучасної юридичної науки – це питання її ефективності, 
відповідності стану та умовам соціального життя, спрямованості на 
вирішення життєво важливих проблем за допомогою відповідних 
правових знань і засобів.

Як нам відомо, професія юриста є однією з найдавніших в історії 
людської  цивілізації. Вона з’явилася разом з правом. Її роль зростала в 
міру розвитку законодавства, підвищення регулюючого значення права 
в житті суспільства.  Знання права і вміння його застосовувати стало 
важливою умовою для здійснення багатьох функцій держави. Професії 
юриста належить важлива соціальна місія, спрямованої відповідно до 
Конституції України на утвердження верховенства права, захист прав і 
свобод людини та підтримання публічного обвинувачення в інтересах 
суспільства. Юристи захищають права та інтереси особи, власність, 
інтереси суспільства, держави від злочинних та інших протиправних 
посягань. Вони покликані вести боротьбу за справедливість, гуманність, 
законність, правопорядок. Латинське «juris» означає не тільки «право», 
а й «справедливість». Для юристів це символ верховенства права.

8. Юрист, який знає історію права свого народу – це фахівець, 
затребуваний вимогами сучасності. Тільки такий юрист зможе 
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оперувати ментальними установками правового розуміння українців, 
творити законодавство, необхідне його народу, уникаючи нетактовних 
і невиправданих запозичень з іноземних правових систем. 
Застосовуючи право, юрист, володіючи необхідними знаннями з 
історії держави і права України, зможе ефективно використовувати 
одвічний український правовий принцип здорового глузду, вирішувати 
конкретні життєві ситуації відповідно до загальновизнаних народних 
уявлень про справедливість. Юрист повинен  завжди говорити правду, 
вести  юридичну справу чесно; жити чесно, бути взірцем, еталоном 
правомірної поведінки в суспільстві.

9. Вирішення актуальних проблем сьогодення значною мірою 
залежить від досліджень природи українського права, зокрема 
пізнання тієї правової реальності, тих правних процесів, які мали 
місце в Україні упродовж  тисячоліть. Сьогодні перед сучасним 
українством, зокрема науковими колами, постає серйозне завдання 
ґрунтовного дослідження й знання витоків українського народу, 
важливе місце серед яких займає українське право. Поставлена 
мета потребує глибоких знань історії українського права та процесів 
державотворення на українських землях.

Варто наголосити, що на сьогодні вже настав час для 
переосмислення таких основних категорій правової науки, як «право» 
і «держава» з точки зору логічних зв’язків між ними. Українське право 
необхідно розглядати як результат народної творчості, як явище, що 
випливає з духу народу. На жаль, сучасна правова наука здебільшого 
заполонена іншими баченнями зв’язку права й держави, що зумовлене 
складною долею української нації, особливо за радянських часів. 
Саме цим можна частково пояснити викривлення історії українських 
правових явищ у радянські часи, наслідки якого ми відчуваємо в 
умовах існування незалежної України. Існує необхідність критичного 
переосмислення сучасних підходів до історії національного права, 
позбавлення їх ідеологічних нашарувань, невідповідних дійсності.  

Таким чином, Історія держави і права України – це важлива 
фундаментальна наукова і навчальна дисципліна в системі юридичної 
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науки, яка у своїй основі покликана виховувати громадянина, 
патріота, інтелігента, правника. Знання про державно-правовий 
розвиток України допомагають формувати у студентів юристів 
правову культуру особистості і суспільства, моральне ставлення до 
юридичних та політичних реалій. Лише спираючись на досвід історії, 
ми отримаємо можливість орієнтуватися, в якому напрямі повинні 
розвиватися національне законодавство та державотворення. Опора на 
історичний досвід українського державотворення та правотворення, 
виклад основних моментів якого й складає одне з головних завдань 
курсу Історія держави і права України, яка допоможе випускникам 
юридичних навчальних закладів зайняти міцну громадянську позицію 
у справі розбудови демократичної та правової України. Крім цього, 
Історія держави і права України, як і інші юридичні дисципліни, 
спрямовані на підготовку правознавця з глибокими класичними 
знаннями в галузі юриспруденції та виховання особистостей, фахівців 
з високими морально-етичними якостями, патріотів своєї держави 
та професії.
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ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 

ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Борис Йосипович Тищик

кандидат юридичних наук, професор кафедри історії держави, 
права та політико-правових учень юридичного факультету 

Львівського національного університету 
імені Івана Франка, заслужений юрист України (м. Львів)

Історія держави і права зарубіжних країн уведена як обов`язковий 
предмет до навчальних програм усіх вищих та більшості середніх 
спеціальних юридичних навчальних закладів: університетів, академій, 
інститутів, факультетів, коледжів України і низки зарубіжних країн. 
Вона належить до тих суспільно-політичних наук і навчальних 
предметів, які прийнято називати історико-правовими, оскільки вони 
мають безпосередній зв`язок як з наукою історії, так і з наукою про 
державу і право. Однак за своєю суттю і змістом історія держави 
і права є наукою правовою, тому вона уведена до числа основних 
навчальних предметів, які читають у вищих і середніх спеціальних 
юридичних закладах і які становлять невід`ємну частину, необхідний 
елемент повноцінної юридичної освіти. Маємо на увазі як історію 
держави і права України, так і зарубіжних країн.

На відміну від загальної історії історико-правові науки, у 
тому числі історія держави і права зарубіжних країн вивчають не 
хронологію подій чи економічних і суспільно-політичних, соціальних 
явищ, тобто не суспільство загалом в усіх аспектах його розвитку, 
а процеси становлення, розвитку, суть, причини загибелі різних 
держав та систем права, структури державних та інших юридичних 
установ і органів – державно-політичних, законодавчих, виконавчо-
управлінських, судових, правоохоронних і ін. Йдеться також про 
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ознайомлення з законодавством важливих країн, що існували чи 
існують донині у світі, у першу чергу – конституційним, основними 
джерелами, галузями та інститутами права, його особливостями.

До вивчення і пояснення державно-правових інститутів, явищ і 
процесів, характерних для того чи іншого суспільства або певного 
періоду його розвитку, історія держави і права зарубіжних країн 
підходить з конкретно історичних позицій, використовуючи велику 
кількість фактів, конкретних подій державно-політичного життя, 
діяльності тих чи інших держав, їх систем влади, класів, партій, 
правових джерел тощо. Тут йдеться про залучення та дослідження 
не окремо вибраних, а всієї сукупності фактів, явищ і подій, тобто, 
аж ніяк не вибіркового їх вивчення, тільки тих, що не виходять 
за заздалегідь визначені межі,концепції, а лише підтверджують 
заздалегідь визначені ідеологічні чи політичні догми.

Так, зокрема, чинила в усі часи свого існування посткомуністична 
«наука». Ті історичні , політичні чи державно-правові явища, події і 
факти, які суперечили заздалегідь визначеній комуністичній ідеологічній 
лінії, відкидали геть, замовчували або, щонайгірше, фальсифікували.

Справжня, об`єктивна наука, у тому числі історико-правова, не 
може так чинити, бо інакше це не наука, і тим більше – предмет для 
вивчення студентами. Тільки всебічне, глибоке, об`єктивне вивчення, 
аналіз, пояснення явищ, подій, державно-правових інститутів дає 
змогу правильно, тобто об`єктивно, а не тенденційно їх оцінити, 
визначити їхню службову роль у тому чи іншому суспільстві.

Наголосимо, що тільки оперуючи всією різноманітністю, 
багатством фактів, конкретних явищ політичного, державно-
правового життя, історія держави і права може дати студентам 
об`єктивну картину тогочасної дійсності. Але чиста описовість, 
хоч і дає певні знання, значно збіднила б цю науку власне як науку 
і як учбовий предмет. Отже, йдеться про те, що історія держави і 
права має також на меті виявлення і оцінку об`єктивних історичних 
закономірностей розвитку державності і права у провідних країнах 
світу і у світі загалом.
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Зауважимо, що ці конкретно-історичні закономірності розвитку 
держави і права мають свою специфіку у порівнянні зі загальними 
закономірностями розвитку суспільства загалом, оскільки держава 
і право посідають у ньому особливе становище, характерне їх 
відносною самостійністю і значимістю.

З іншого боку, історія держави і права тісно пов`язана з деякими 
іншими юридичними дисциплінами, як теорія права і держави, 
яка, користуючись матеріалами історії, узагальнює вчення про 
право і державу, вивільняючись від зайвої конкретики, історичних 
випадковостей і ухилень, чи державне (конституційне) право 
зарубіжних країн, чи римське публічне і приватне право, чи історія 
політичних і правових вчень та ін.

Наука історії держави і права зарубіжних країн (у європейських 
вузах вона часто іменується «загальною історією права» чи «історією 
права і державних інститутів» чи ще якось) має свою історію. Як 
самостійна галузь наукового знання вона бере початок з кінця 
XVIII – початку XIX ст., коли виникла т. зв. історична школа права 
у Німеччині (Г. Пухта, Ф. Савіньї і ін.),згодом сприйнята і розвинена 
у інших європейських країнах. Невдовзі появилися позитивістська 
(О. Конт, П. Лафіт, Г. Спенсер, Е. Дюрінг), соціологічна (Е. Нейкамп, 
О. Холмс та ін.) «школи» права. Був вивчений і узагальнений 
великий фактичний правовий матеріал, видані фундаментальні 
праці (наприклад, багатотомна «Історія права» німецьких учених 
Й. Коллера і Л. Венгера (1914 р.), «Панорама правових систем» 
(1928 р.) і «Історія права» (1924 р.) американців Д. Вігмора і 
У. Сігля), у яких широко застосовувався історико-порівняльний метод 
дослідження.

Історія держави і права як навчальний предмет у XIX ст. був 
уведений у навчальні програми вузів багатьох європейських країн, 
оскільки за пізнавальною цінністю, інформативністю історія держави 
і права була дієвим інструментом формування історичної свідомості, 
світогляду і політичних переконань взагалі. Це розуміли вже тоді, у 
XIX і XX ст.
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Але і зараз, може, тим більше зараз, ця наука і учбовий предмет 
дають змогу не тільки глибше розуміти державно-політичні реалії 
і діюче право сучасності, а й прогнозувати подальший розвиток 
державності і права. Вона озброює юристів, правознавців, яким 
належить у кожній країні, у тому числі і в Україні, ефективно 
працювати на благо своїх країн, можливістю отримати необхідні 
знання, що допоможуть їм практично здійснювати програми глибоких 
державно-політичних реформ, демократизувати політичне життя, 
розробляти і приймати добре продумані правові акти, не повторюючи 
помилок минулого. Власне, для цього й викладається у вузах та інших 
учбових закладах історія держави і права, зокрема – зарубіжних країн.

Вивчення обох історій держави і права – України та зарубіжних 
країн забезпечується на юридичному факультеті Львівського 
національного університету імені Івана Франка кафедрою історії 
держави, права та політико-правових учень.

Отож, варто хоч би коротко простежити історію її становлення 
і діяльності.

Львівський університет, як відомо, був утворений на базі 
єзуїтської колегії, якій 20 січня 1661 р. королівським дипломом 
було надано «гідність академії і титул університету». Юридичний 
факультет офіційно був створений на підставі диплому австрійського 
імператора Йосифа ІІ у 1784 р. у складі 5 кафедр. Однією з них 
була власне кафедра історії австрійського права й адміністрації та 
римського права, невдовзі перейменована у кафедру історії римського, 
німецького та австрійського права. Отже, роком її утворення є 1784-й 
рік.Навчання на юридичному факультеті тоді тривало чотири роки, 
кількість студентів була невеликою – близько 200 осіб. Відомо, що 
очолював цю кафедру з 1874 по 1887 рр. професор К. Ліске (поляк 
за національністю). У 1887 р. на юридичному факультеті створено 
ще кафедру історії польського права, яку очолив проф. О. Бальцер. 
Невдовзі (у тому ж 1887 р., після смерті проф. Ліске обидві кафедри 
об`єднано в одну – кафедру історії держави і права (на чолі з 
проф. О. Бальцером). Після розпаду Австро-Угорської монархії 



19
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Матеріали  Всеукраїнської  наукової  конференці ї

(у 1918 р.) і захопленням Східної Галичини Польщею Львівський 
університет став польським вузом. Кафедра історії держави і права 
продовжувала працювати (у складі 4-х викладачів та секретаря). 
У 1933 р. після смерті проф. О. Бальцера кафедру очолив 
проф. П. Домбковський. Дещо змінено назву кафедри – на кафедру 
історії польського права (завідував теж проф. П. Домбковський) 
та кафедру теорії права (проф. К. Стефко). Існувала й окрема 
кафедра історії римського права (проф. В. Осуховський). Всього на 
юридичному факультеті було 16 кафедр, навчалось 2.316 студентів.

У вересні 1939 р., після нападу гітлерівської Німеччини на 
Польщу Львівський університет не працював, але у жовтні 1939 р., 
коли радянські війська зайняли землі Західної України, відновив 
свою діяльність, та вже як український радянський вуз. У січні 
1940 р. указом Президії Верховної Ради УРСР йому присвоєно ім`я Івана 
Франка. На юридичному факультеті створено дві «історичні» кафедри 
– загальної історії держави і права (очолив проф. П. Домбковський) 
та історії держави і права Союзу РСР (проф. К. Кораний). Створено 
й кафедру теорії держави і права (доц. П. Недбайло). Формально у 
1944–45 н.р. на юридичному факультеті нараховувалося 11 кафедр, 
хоча повноцінно працювало лише 6 – на інших не вистачало викладачів. 
На кафедрі історії держави і права працювало тоді 5 викладачів 
(проф. П. Домбковський, проф. К. Кораний, доц. О. Надрага і два 
асистенти).

На кафедрі загальної історії держави і права предмет історії 
держави і права читався 86 год. лекційних і 40 годин семінарських 
(І курс); римське право – 80 год. лекційних і 40 год. практичних занять 
(ІІ курс). Кафедра історії держави і права Союзу РСР спочатку не 
працювала – не було відповідних викладачів та учбової літератури. 
Правда, невдовзі з Радянської України і Росії на факультет (і 
університет) приїхало чимало викладачів, переважно – доцентів.

У 1950 р., після смерті проф. П. Домбковського, обидві кафедри 
«історії» та кафедра «теорії» були об`єднані в одну – кафедру теорії 
та історії держави і права. Її очолив доц. Недбайло П. О., згодом 
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(з 1954 р.) – доц. Калинович В. І., далі – доц. Сокуренко В. Г. 
(з 1960 р.). Тоді у 60-ті роки на кафедрі працювало вже 
7 викладачів(крім, В. Г. Сокуренка, ще доц. Калинович В. І., 
доц. Кульчицький В. С., ст. викладач Рябошапко Г. Х., асистенти 
Тищик Б. Й., Сергійко П. Н., Орач Є. М.), читалося 7 предметів (на 
денній, вечірній та заочній формах навчання). Кафедра мала свій 
читальний зал для студентів, велику бібліотеку, яка налічувала 
понад 3,5 тис. книг.У 1968 р. Сокуренко В. Г. захистив докторську 
дисертацію та отримав вчене звання професора. Завідувачем 
кафедри він був до червня 1990 р., коли відмовився від цієї посади. 
На цю посаду Вчена Рада університету обрала доц. Тищика Б. Й. 
(з 1991 р. – професор).

У середині 90-х років минулого століття кафедра налічувала 
вже 24 викладачі, з них – 4 професори, 7 доцентів. На кафедрі 
склались дві відомі в Україні наукові школи – з історії держави і 
права, започаткованої професорами О. Бальцером, П. Домбковським, 
В. Кульчицьким та доц. В. Калиновичем та теорії і філософії права 
(професори Недбайло, В. Сокуренко, П. Рабінович, Л. Луць). 
Провадились актуальні наукові дослідження, захищались докторські 
і кандидатські дисертації, видавались монографії, статті, підручники 
й навчальні посібники.

У березні  2008 р. згідно з наказом ректора і рішенням Вченої ради 
університету кафедру було розділено на дві – кафедру історії держави, 
права та політико-правових учень (завідувач – проф. Тищик Б. Й., з 
липня 2017 р. – проф. Бойко І. Й.) та кафедру теорії і філософії права 
(завідувач – проф. Луць Л. А., тепер – проф. Косович В. М.). Науковий 
колектив кафедри історії держави, права та політико-правових учень 
ефективно здійснює  викладання історико-правових дисциплін та 
проведення наукових досліджень щодо актуальних проблем у галузі 
історії держави і права України та зарубіжних країн, а також щодо 
підготовки науково-педагогічних кадрів.
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РЕФОРМА УКРАЇНСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ: 
КЛАНОВИЙ ІНТЕРЕС ЧИ ШЛЯХ ДО ДЕМОКРАТІЇ

Ігор Борисович Усенко

кандидат юридичних наук. професор, заслужений юрист України,
завідувач відділу історико-правових досліджень

Інституту держави і права імені В.М. Корецького (м. Київ)

Інформаційним приводом для цієї доповіді стала реєстрація у 
Верховній Раді України законопроекту 7141 про юридичну (правничу) 
освіту і загальний доступ до правничої професії, який внесли народні 
депутати України О. І. Сироїд, М. Найом, В. В. Пацкан та ін.). 
В авторському колективі цього проекту зазначені, крім О. І. Сироїд 
та її помічників, відомі правники (не депутати) Д. С. Азаров, 
Ю. Г. Барабаш, А. М. Бойко, С. П. Головатий, П. С. Пацурківський.

Згідно з пояснювальною запискою проектом пропонується: 
на законодавчому рівні визначити правничі професії та критерії 
доступу до них; встановити стандарт юридичної освіти (перелік 
компетентностей, набуття яких має гарантувати юридична освіта); 
встановити критерії, яким мають відповідати правничі школи; 
встановити механізми гарантування якості правничої освіти. Одним 
із завдань Закону відповідно до його проекту є також «створення 
передумов для підвищення якості правничої науки».

Проте, на нашу думку, ряд положень цього проекту є не лише 
дискусійними, а й категорично неприйнятними. Так, до числа 
правничих професій пропонується віднести лише такі: суддя, 
адвокат, прокурор, нотаріус. Підготовку правників в Україні зможуть 
здійснювати лише правничі школи, які перебувають у підпорядкуванні 
центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки (класичні 
університети, профільні університети), та приватні вищі навчальні 
заклади, які отримали ліцензію центрального органу виконавчої влади 
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у сфері освіти і науки. Підготовка правника має здійснюватися лише 
за спеціальністю «Право» в рамках магістерського рівня вищої освіти 
і, як правило, в межах денної форми навчання.

Стандартом освітньої діяльності для правничих шкіл пропонується 
передбачити, що науково-педагогічні працівники правничої школи 
мають наукові ступені та вчені звання, беруть участь в міжнародних 
стажуваннях і конференціях та публікують не менше однієї статті на 
рік у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз 
даних Scopus та Web of Science. Стандарт юридичної (правничої) 
освіти має гарантувати набуття таких спеціальних компетентностей: 
знання основ теорії та філософії права, структури та стандартів 
правничої професії та її ролі у суспільстві; знання міжнародних 
стандартів прав людини, зокрема Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав 
людини;знання основ міжнародного публічного права; знання основ 
права Ради Європи та права Європейського Союзу; знання засад, 
принципів та інститутів конституційного права, адміністративного 
права, і адміністративного процесуального права, цивільного 
права і цивільного процесуального права, кримінального права та 
кримінального процесуального права; навички збору інформації, 
аналізу юридичної проблеми, побудови юридичної аргументації; 
навички складання проектів юридичних документів; навички 
консультування з юридичних питань, зокрема, можливих способів 
захисту прав та інтересів клієнтів відповідно до вимог професійної 
етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення 
персональних даних та конфіденційної інформації. Правнича школа 
гарантує студентам викладання навчальних дисциплін однією 
з офіційних мов Ради Європи або доступ до програм обміну для 
навчання в іноземному вищому навчальному закладі з викладанням 
однією з офіційних мов Ради Європи. Опанування щонайменше двох 
навчальних дисциплін, які викладаються однією з офіційних мов 
Ради Європи, або навчання щонайменше впродовж одного семестру 
в іноземному вищому навчальному закладі з викладанням однією 
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з офіційних мов Ради Європи, є складовою Стандарту юридичної 
(правничої) освіти.

Надзвичайно звужене розуміння юридичної професії, неприкрита 
дискримінація багатьох представників юридичної спільноти, які 
не потрапили до списку «обраних», занадто прагматичний набір 
«компетентностей», необхідних для здобуття юридичної освіти, – 
все це викликало рішуче несприйняття проекту. 

Сьогодні на порталі Верховної Ради України з’явився і 
альтернативний законопроект 7140-1 про юридичну освіту та юридичну 
(правничу) професію від 17.10.2017, який внесли до парламенту народні 
депутати України С. В. Ківалов, В. С. Курило, О. В. Співаковський 
(вони ж зазначені авторами проекту). Його особливістю став поділ 
юридичних професій на нерегульовані, регульовані та регульовані зі 
спеціальним порядком допуску з помітним розширенням порівняно з 
основним проектом переліку «регульованих» юридичних професій. 
Підготовку юристів пропонується здійснювати за спеціальностями 
«Право» та «Міжнародне право» згідно з відповідними стандартами 
вищої освіти (у тексті альтернативного проекту вже немає переліку 
належних «компетентностей»). Загалом альтернативний проект є 
значно реалістичнішим і не містить багатьох аж занадто дражливих 
положень. Проте і він, як видається, не є задовільним.

Утім, докладний аналіз нових законопроектів не є метою цієї 
доповіді. Для нас вони є лише приводом для розмови, свідченням 
деяких небезпечних тенденцій у ставленні до юридичної освіти, які 
набувають дедалі більшої сили упродовж останніх років. Саме на 
цих тенденціях я і хотів зупинитися. 

Що ж стосується згаданих проектів, то немає жодних підстав за 
наявності Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» приймати 
ще окремий закон про юридичну освіту. Поважаючи свою професію, 
маємо все ж визнати, що для суспільства не менш важливою є якісна 
підготовка медичних працівників, вчителів, інженерів-конструкторів 
та ще багатьох груп фахівців, які в своїй професійній діяльності, 
образно кажучи, не мають права на помилку. Невже кожному напряму 
підготовки слід присвячувати спеціальний закон? 
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Звуження переліку юридичних спеціальноcтей

Однією із загрозливих тенденцій сьогодення є намагання штучно 
обмежити кількість випускників вишів, які мають повноправну 
юридичну освіту. Не так давно і в університетах, і  в юридичних 
інститутах (академіях), і у відомчих закладах системи внутрішніх 
справ, державної безпеки та інших силових структур випускники 
набували єдину кваліфікацію «юрист». Не викликало сумнівів наявність 
юридичної освіти і фахівців зі спеціальності «міжнародне право».

Згодом у системі відомчої освіти стали давати диплом зі 
спеціальності «правоохоронна діяльність», хоча «наповнення» цієї 
спеціальності конкретними навчальними дисциплінами суттєво 
не відрізнялося від «цивільних» юридичних закладів. Керівники 
відповідних відомств навіть не приховували своєї мети: в умовах 
великої плинності кадрів надати своїм працівникам таку вищу 
освіту, щоб вона була затребувана лише в «своїй системі». До  певної 
міри ця мета була досягнута: з «міліцейських» та інших вишів 
фактично не брали в адвокатуру та прокуратуру. З інших, але теж 
суто кон’юктурних мотивів, стали висловлюватися сумніви і щодо 
«юридичності» спеціальності «міжнародне право. Проте формально 
за попереднім переліком спеціальностей, який втратив чинність у 
2015 р., спеціальності «Правоохоронна діяльність» та «Міжнародне 
право» вважалися такими, що надають вищу юридичну освіту. 

Ситуація змінилася із появою нового переліку галузей знань 
і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України  № 266 від 29 квітня 2015 р. (із змінами, внесеними згідно з 
Постановами КМ № 674 від 27.09.2016; № 53 від 01.02.2017). Галузь 
знань «08 Право» тепер не охоплює спеціальності «251 Державна 
безпека» і «256 Національна безпека» (вони належать до галузі 
знань «25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 
кордону»), а також спеціальність «262 Правоохоронна діяльність» 
(належить до галузі знань «26 Цивільна безпека»). Водночас 
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поки що уникли дискримініції фахівці з міжнародного права, 
оскільки було закріплено, «що особи, які здобули вищу освіту за 
спеціальностями «081 Право», «293 Міжнародне право» на першому 
(бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і 
яким присуджено ступінь вищої освіти «магістр», можуть обіймати 
посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких 
передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти». 
Проте, як вже зазначалося, в проекті 7140 пропонується вивести 
спеціальність «міжнародне право» за рамки юридичної освіти.

Як видається, всі ці перетворення і пропозиції мають мало 
спільного з реальними проблемами юридичної освіти. В інтересах 
держави і суспільства, щоб якомога більша кількість наших 
співвітчизників, зокрема і в силових структурах, набули повноцінну 
юридичну освіту з її повагою до верховенства права і прав людини. 
Здобути саме таку освіту і інтересах і самих здобувачів вищої 
освіти. Натомість є відомчий чи приватних інтерес керівництва 
правоохоронних органів, керівництво державних юридичних закладів 
власники приватних юридичних закладів обмежити кількість осіб з 
юридичною освітою і можливості для її набуття. Саме у контексті 
цих кланових інтересів ми і розглядаємо лобіювання згаданих і їм 
подібних проектів.

Прагматизація юридичної освіти
В юридичному середовищі значною мірою під впливом західних 

зразків дедалі більшого поширення набуває думка про необхідність 
звуження філософсько-світоглядної та загальнотеоретичної підготовки 
юристів і, відповідно,  посилення утилітарного, прагматичного 
компоненту в юридичній освіті. Як видається, тут слід додержуватися 
певного балансу. Скажімо, в дореволюційній Росії існувала різниця у 
підготовці між «юристами» (випускниками юридичних факультетів 
університетів) та «правознавцями» (випускниками імператорського 
училища правознавства). Перші мали фундаментальнішу загальну 
підготовку і певні переваги в занятті професорсько-викладацьких 
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посад, а другі натомість починали державну службу з вищого 
рангу. До певної міри схожа конкуренція була в радянський час між 
випускниками юридичних факультетів університетів і випускниками 
юридичних інститутів. Обидва підходи, як видається, мають право на 
існування. Але сьогодні ми маємо нічим не компенсоване скорочення 
годин на викладання загальнотеоретичних дисциплін, деякі предмети 
повністю вилучаються з навчальних планів, деякі «інтегруються» до 
повної втрати власного обличчя.

У цьому зв’язку значної шкоди вже завдано історико-юридичній 
компоненті юридичної освіти. Курс історії вчень про державу і права 
у багатьох закладах перестали викладати, вітчизняну і зарубіжну 
історію держави і права об’єднують між собою. Історію держави 
відривають від історії права, перетворюють на окремий курс «історії 
державності» і доручають його викладати «чистим» історикам, а 
не юристам. Як видається, якщо наша конференція буде приймати 
відповідну резолюцію, то слід буде звернути увагу і на ці моменти.

На завершення маю сказати кілька слів про деякі дискусійні 
моменти.

Що ми вивчаємо: історію права чи історію держави і права? 
Справа не в назві, а в суті. Слід визнати, що повна характеристика 
держави включає багато географічних, демографічних та інших 
аспектів, які виходять далеко за межі юридичного фаху. Фактично 
історію держави ми вивчаємо лише в обсязі історії державного 
(конституційного) права. Тому цілком адекватним був курс історії 
права з поділом на зовнішню історію права (історію джерел права) і 
внутрішню історію права (історію окремих галузей права).

В якому обсязі вивчати вітчизняну і зарубіжну історію права?
На нашу думку, вітчизняну історію права слід вивчати конкретно і 

в повному обсязі, максимально докладно. Що ж стосується всесвітньої 
(зарубіжної історії права), то її загалом доцільніше розглядати лише на 
рівні принципів, закономірностей і тенденцій. Але видатні пам’ятки 
права варто вивчати цілком конкретно.
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Як співвідноситься у викладанні історії права патріотизм і 
наукова об’єктивність. Загалом історія держави і права України, 
мабуть, самий патріотичний серед усіх юридичних курсів. Завдання 
викладача – професійно і щиро звертати увагу на пріоритети і 
здобутки вітчизняного державо- і правотворення. Але в ніякому разі 
не можна вводити студентів в оману, видавати бажане за дійсне. 
Об’єктивність (не плутати з нейтральністю, відстороненістю) – 
кращий вияв патріотизму.

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД КРАЇН 
З ПЕРЕРИВЧАСТИМИ ДЕРЖАВОТВОРЧИМИ 

ПРОЦЕСАМИ

Володимир Дмитрович Гончаренко

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії 
держави і права України та зарубіжних країн Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)

24 серпня 1991 р. у житті українського народу – громадян 
України всіх національностей відбулася історична подія. В цей день 
Верховна Рада Української Радянської Соціальної Республіки прийняла 
«Акт проголошення незалежності України», яким проголошувала 
незалежність України та створення самостійної української держави 
– України. У зазначеному документі наголошувалось, що Верховна 
Рада приймає цей правовий акт, у тому числі «продовжуючи 
тисячолітню традицію державотворення в Україні». Такої значної 
тривалості державотворчих процесів в Україні історики права почали 
притримуватися зовсім недавно, що знайшло своє відображення як 
у наукових дослідженнях з історії держави і права України, так і при 
викладені цієї фундаментальної навчальної дисципліни в системі вищої 
юридичної освіти України. За радянських же часів узагальнююче 
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наукове дослідження української державницької історії з’явилося у 
1961 р. і мало назву «Історія держави і права Української РСР (1917–1960) / 
Під ред. В. М. Корецького. – К., 1961). – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 
732 с.». Книга була підготовлена Сектором держави і права Академії наук 
Української РСР з участю науковців Харківського юридичного інституту 
і юридичного факультету Київського державного університету імені 
Т. Г. Шевченка. В книзі історія держави і права УРСР висвітлювалась на 
основі марксистсько-ленінської теорії держави і права. Що стосується 
історіографії державотворчих процесів в Україні до 1917 р., то окремі 
важливі проблеми цих явищ досліджувались у працях радянських 
юристів, перш за все В. Д. Месяця, К. О. Сафроненко, А. П. Ткача, 
В. С. Кульчицького, П. Ф. Щербини, А. Б. Дубровіної. Для робіт 
зазначених шановних дослідників характерним є те, що державотворчі 
процеси в Україні розглядалися з позиції розвитку лише елементів 
української державності, а не функціонування повноцінної української 
держави. В умовах радянського тоталітарного режиму по іншому і не 
могло бути. І тільки в умовах так званої «перебудови» (1985–1991 рр.) 
з її гласністю, плюралізмом думок було відкрито шлях до об’єктивного 
висвітлення історії держави і права України. У 1987 р. за редакцією 
директора Інституту держави і права Академії наук УРСР вийшла книга 
«История государства и права Украинской ССР. Том первый. История 
общественно-политического строя и права на Украине (с древнейших 
времен до Великой Октябрьский социалистической революции). – К.: 
Наукова думка, 1987». Хоча ця праця ще базувалася на теоретичних 
висновках і положеннях марксизму-ленінізму про розвиток суспільства, 
але її автори виходили з того, що українська державність бере свій 
початок не з проголошення у грудні 1917 р. Української Радянської 
Республіки, а має більш тривалу історію і походить від Київської Русі.

Що стосується викладення історико-правових дисциплін в 
системі вищої юридичної освіти за радянських часів, то лише 
окремі періоди і окремі питання з суспільно-політичного ладу і 
права дореволюційної (до 1917 р.) України містилися в підручниках 
з історії держави і права СРСР, виданих у 1960-х – 1980-х роках у 
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Москві. Ні про яку повноцінну українську національну державу у 
дореволюційний період у цих підручниках мова не йдеться.

І тільки після проголошення у 1991 р. незалежності України для 
вітчизняних вчених в галузі історії держави і права складалися умови, 
котрі дозволили переосмислити багатоаспектний зміст усіх складових 
українського державотворення, що має багатовікові традиції. 
Щодо цього зроблено чимало як в галузі науки історії держави і 
права України, так і у викладенні цієї навчальної дисципліни. На 
сьогоднішній день існує велика кількість монографій, наукових 
статей, які відображають самі різні аспекти державотворчих процесів 
на різних етапах історії України. А у 2016 р. за участю істориків 
права із Києва, Харкова, Львова, інших міст України підготовлено 
таке унікальне видання, як: «Велика українська юридична
енциклопедія : у 20-т. – Т. 1: Історія держави і права України / редкол. 
В. Д. Гончаренко (голова) та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. 
ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2016. – 848 с.». Видання 
є систематизованим зводом знань про суспільний, державний лад, 
джерела й основі інститути права, які характеризують багатовікову 
історію українського державотворення. Цьому виданню належить 
важлива роль у просвітницькій діяльності так як відновлює історичну 
пам’ять про тривалі державницькі традиції України.

Здобуття народом України незалежності обумовило появу у 
навчальних планах вищих закладів юридичного профілю обов’язкової 
навчальної дисципліни під назвою «Історія держави і права 
України». Студенти сьогодні мають можливість при вивчені цієї 
важливої навчальної дисципліни користуватися загальновизнаними 
підручниками, підготовленими такими відомими вітчизняними 
істориками права, як: І. Й. Бойко, В. М. Єрмолаєв, Л. О. Зайцев, 
О. Л. Копиленко, В. С. Кульчицький, П. П. Музиченко, А. Й. Рогожин, 
В. О. Рум’янцев, І. П. Сафронова, О. Д. Святоцький, М. М. Страхов, 
Б. Й. Тищик, І. Б. Усенко, А. Є. Шевченко, О. О. Шевченко, 
О. Н. Ярмиш, М. М. Яцишин та ін. Особлива увага в цих підручниках 
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приділяється історії української національної держави. Серед 
них Київська Русь, Галицько-Волинська держава, Запорізька Січ, 
Гетьманщина, Українська Народна Республіка, Гетьманат Павла 
Скоропадського, Західноукраїнська Народна Республіка, Карпатська 
Україна. Особливістю державотворення в Україні є його переривання 
внаслідок самих різних причин.

Вже упродовж багатьох часів у вищих навчальних закладах 
юридичного профілю викладається така навчальна дисципліна, як: 
«Історія держави і права зарубіжних країн». Ознайомлення зі змістом 
багатьох підручників з цієї дисципліни дає підстави стверджувати, 
що значна частина їхнього тексту присвячена державотворчим 
процесам, починаючи зі стародавнього світу і закінчуючи історією 
держави і права різних країн новітнього часу. У розділах про 
історію держави і права нового та новітнього часу головна увага 
приділяється державницькій історії перш за все таких країн, як 
США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Китай, 
Індія. Значно менше уваги приділяється (або взагалі не приділяється) 
історії держави і права європейських країн, які мали, як і Україна, 
переривання державотворчості, але це негативне явище не завадило 
їм сьогодні бути представленими розвинутими в усіх відношеннях 
потужними європейськими націями. Історичний досвід країн з 
перерваними державотворчими традиціями, з’ясування, зокрема, 
історичних обставин, що призводять до переривання державницької 
традиції, врахування його у науковій і викладацькій практиці 
забезпечує розуміння того, що незалежна Україна – це закономірний 
результат багатовікової боротьби її народу за священне право мати 
свою національну державу, як запоруку економічного, політичного, 
культурного розвитку нашого багатонаціонального суспільства.
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Отримання відповіді на запитання: заради яких універсальних 
цінностей людство створило право та яку місію воно виконує в 
сучасних умовах потужного впливу  на світові процеси наддержавних 
утворень (ЄС, МВФ, ВТО, ЄБРР тощо) економічний і політичний  
ресурс яких дозволяє скасовувати правовими засобами політичний 
чи територіальний суверенітет, на засадах чого  засновані сучасні 
національні держави (наддержавним утворенням не тільки 
делегується частина суверенітету, а й надається право ухвалювати 
обов’язкові для всіх держав нормативно-правові акти), актуалізує 
традиційно дискусійну для юридичної науки проблему сутності права 
та його впливу на державу і суспільні процеси. І  тут не обійтись 
без історико-правових та теоретичних узагальнень щодо причин, 
умов виникнення, еволюції, розвитку, трансформації права як 
соціокультурного явища.

В теорії права і досі панує неоднозначність у поглядах на 
виникнення права.   Є три основні підходи, які вирішують це питання 
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винятково в контексті відношення «держава – право» – етатистський, 
ліберальний і прагматичний. Із-за обмеженого ресурсу публікації 
ми не будемо зупинятись на   всебічному аналізі усіх концепцій. 
Проте звертаємо увагу на  прагматичний підхід, що знаходить 
найбільше прихильників серед авторів сучасних публікацій. За його 
посередництва дослідники здійснюють «інтегрують» етатистські 
і ліберальні погляди при вивченні характеру взаємозв’язку права і 
держави  задля, мовляв, уникнення крайнощів при здійсненні його 
оцінки. На поверхні все видається візуально переконливим, але 
проникнення у глиб проблеми приводить до висновку про те, що 
«інтеграція» здійснюється методом еклектики  (некоректний у цьому 
випадку метод дослідження), а отримані результати працюють на 
користь винятково  етатистській (тоталітарної) моделі, позаяк і надалі 
право розглядається як своєрідний додаток до держави. При цьому, 
щоправда, визнається певна роль права у внутрішній організації та 
діяльності держави.  Адепти прагматичного підходу відмовляються 
помічати історично і теоретично доконаний факт, що право виникає 
разом із суспільством, а  держава як політико-правовий інститут 
сучасного типу є лише однією із історичних форм державності 
(минувшина знає політії, бігменства, царства, міста-держави, міста-
республіки, князівства, королівства, герцогства, країни-держави, 
національні держави тощо), в яких інституціалізується влада –  родова, 
племінна, общинна, публічна, державна.   Потреба  ж суспільства у, 
власне, державі  виникає тоді, коли  об’єктивно складається комплекс 
економічних (на стадії перерозподілу додаткового продукту), 
політичних (потреба в посиленні публічної влади як функції 
суспільства, поява політичного лідера), соціальних (необхідність у 
консолідації суспільства під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх 
обставин), психологічних (потреба в делегуванні відповідальності 
за реалізацію всезагального інтересу та публічно-владних функцій 
управління інститутам центральної влади) умов, які спричинюють до 
виникнення стійкої форми владно-правової організації суспільства, 
якою і є  сучасна держава як політико-правовий інститут. 
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Погоджуємося, що прагматичний підхід має раціональне зерно, 
позаяк правильно виокремлює окремі властивості та ознаки права.  
Проте їхня абсолютизація, без належного обґрунтування, заважає 
формуванню   об’єктивного, комплексного уявлення про право як 
соціокультурне явище, адже залишає поза увагою головне – принцип 
єдності історичного і логічного в науковому пізнанні, застосування 
якого дає змогу розкрити процесуальну динаміку права (неперервність 
еволюції та розвитку в історичному часі) у різних його історичних 
типах та формах вияву (від архаїчного, до звичаєвого і позитивного), 
виокремити особливості його  функціонального зв’язку із суспільством 
та державою на кожному окремому етапі історичної ґенези суспільства. 

Як видається, аналіз проблеми виникнення права слід  
здійснювати в контексті поглибленого розроблення прагматичного 
підходу (за винятком ідей, які не виправдали себе або залишаються 
не витребуваними) в рамках історико-теоретичної моделі 
функціонального взаємозв’язку права, суспільства, держави. Її слід 
вибудовувати на міждисциплінарному рівні; на основі принципу 
єдності логічного та історичного в науковому пізнанні; з урахуванням 
історично-правового розуміння змісту та субординації у відношенні 
понять «суспільство», «право», «державність», «держава»;  в рамках 
системно-інформаційного підходу, який дає змогу не випускати з поля 
зору прямий генетичний зв’язок права і суспільства (екологічною 
нішею права є культура), та його функціональний зв’язок (як 
соціальної норми) з владними інститутами, котрі володіють 
визнаним правом (привілеєм) здійснювати примус на будь-якому 
історичному етапі розвитку суспільства. Власне, такий алгоритм 
аналізу забезпечує на світоглядному рівні наближене до істини 
(складником якої є здоровий глузд – життєва практика)  розуміння 
особливостей взаємозв’язку права і держави  в рамках  східної чи 
західної моделей соціонормативної регуляції. А в предметних рамках 
юридичної науки сприяє розумінню ролі суспільства у виникненні, 
еволюції, розвитку та трансформації історичних типів державності і 
права, та ролі держави у трансформації  форм (джерел) права.
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 У цьому разі, найбільш доцільним для виконання поставленого 
завдання   вбачається застосування такого поняття «право», яке б  
однаково  ефективно могло використовуватися для аналізу  правових 
процесів як в суспільствах  організованих в державу, так і тих, що 
перебувають на стадії цієї організації. Ми пропонуємо таку дефініцію: 
право  – це об’єктивно зумовлена, раціонально обґрунтована через 
зріз всезагального інтересу система вивірених суспільною практикою 
принципів, інститутів, норм, правил поведінки,  функціонування і 
реалізація яких пов’язані з владними інститутами, котрі володіють 
визнаним правом (привілеєм) здійснювати примус. Нормативно-правові 
настанови та приписи владних інститутів об’єктивуючись у відповідних 
зовнішніх формах,  утворюють нормативно-правову систему (архаїчну, 
звичаєву, інтегровану національну), в рамках функціонування якої 
забезпечується правовий влив і правове регулювання в суспільстві на 
будь-якому етапі його історичного розвитку.

Наведена дефініція поняття «право», по-перше, інтерпретує 
право у історичному вимірі як явище реальної дійсності, що 
є комплексом принципів, формальних правил, норм, інститутів, які 
за посередництва влади (родової, публічної, державної) регулюють 
різні сфери життєдіяльності суспільства, організовують їх у систему 
соціальних статусів і ролей, закріплюють нормативне регулювання 
суспільних відносин та контролюють поведінку окремих індивідів;  
по-друге, виокремлює істотну особливість права як соціальної норми, 
яка полягає в тому, що з усіх соціальних норм тільки право перебуває у 
функціональному зв’язку з владою (родовою, племінною, общинною, 
публічною, державною), котрий є очевидним і визначальним на 
всіх етапах розвитку суспільства (істотна роль у цьому процесі 
належить публічній владі як функції суспільства, яка на певному 
етапі історичної генези інституціалізується  і набуває системності в 
державі сучасного типу як політико-правовому інституті); по-третє, 
спростовує  тезу про те, що держава створює право, а в первісно-
общинному суспільстві не існує права, люди керуються у своїй 
діяльності звичаями та традиціями.
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  Ми поділяємо думку тих науковців, які, враховуючи дані  історії, 
юридичної антропології, історичної лінгвістики тощо висловлюють 
гіпотезу, що  правова поведінка – це архетип людської поведінки, 
позаяк право достатньо рано з’явилось у суспільстві. Його можна 
знаходити там, де необхідна хоч мінімальна організація суспільних 
відносин через нормативні механізми прав і обов’язків, обмінних і 
розподільчих стандартів, заохочувань і покарань, стимулів і заборон. 
Можливість введення в дію цих механізмів   за посередництва примусу 
є лише вторинною ознакою права, позаяк, по-перше, потреба в примусі 
з’являється не безпосередньо, а у випадках порушення норми, і, по-
друге, владний авторитет, який здійснює примус, повинен уже до 
цього бути правовим, тобто володіти виключно визнаним спільнотою 
правом (привілеєм) здійснювати примус. Право поряд і разом з іншими 
способами регуляції поведінки виокремилось із синкретичної системи 
соціальних норм, яка   могла  вже існувати  в первісних колективах 
людей епохи палеоліту. Перші форми права, за оцінкою дослідника 
В. Нерсесянца, «не можна називати їх рудиментарними ембріональними, 
оскільки в ембріоні «генетично» закодовано відповідне явище» 
гіпотетично з’явились ще в добу, яка передувала розквіту первісного 
суспільства, а в період розкладу первіснообщинного ладу воно уже 
існувало і розвивалось як звичаєве право. 

Отже, згідно вище наведеного випливає, що право історично і 
логічно передує державі. Воно  є більш раннім соціальним інститутом, 
ніж держава. З появою держави як політико-правового інституту 
сучасного типу історія права постає як історія національного 
законодавства в його взаємозв’язку і взаємозалежності з регулюючою 
діяльністю держави – її адміністративними і судовими установами, 
організацією і діяльністю армії, поліції, каральними і тюремними 
установами тощо. Історія свідчить: суспільство може стабільно 
розвиватись в координатах замиреного середовища, а функцію його 
інструмента й виконує право. Будь-яка форма державності виникає 
та функціонує в системі замиреного середовища та вибудовується 
навколо права [1–4]. 
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Участь у сьогоднішній конференції істориків права дасть 
можливість показати найпереконливіші зразки та продемонструвати 
практичний досвід заснування держав у Європі та Америці, який 
засвідчить первинність права навіть в умовах функціонування 
сучасного історичного типу держави як політико-правового інституту. 
На прикладах нового та новітнього періодів розвитку історії права 
та держави, які мають достатню кількість документів, що дають нам 
можливість довести справедливість висловленої нами тези, достатньо 
запропонувати  щонайвідоміший приклад започаткування Сполучених 
Штатів Америки як держави. Нагадаємо, щоб з’явилися на політичній 
карті світу США необхідно було від 4 липня 1776 р. ухвалити 
нормативно-правовий акту, що називався Декларацією незалежності 
(англ. United States Declaration of Independence), котру затвердив ІІ 
Континентальний конгрес північноамериканських колоній Великої 
Британії. Документ проголошував, що тринадцять колоній Північної 
Америки стають вільними та незалежними державами, а усі політичні 
зв’язки між ними та Королівством Великої Британії анулюються.  
ІІ Континентальний конгрес не був політико-правовим органом певної  
країни, а складався із 65 депутатів від усіх північноамериканських 
колоній і взяв на себе функції започаткувати незалежність окремих 
держав [5, c. 156–157]. Як бачимо, спочатку з’являється нормативно-
правовий акт, у якому містяться правові норми, що регламентують 
створення інституту держави.

Ще більш промовистим фактом є близькі для кожного з нас 
події, пов’язані з проголошенням незалежності Української Народної 
Республіки, 100-річчя якої ми відзначаємо у цьому році. На наше 
глибоке переконання, про що ми неодноразово заявляли у своїх 
публікаціях, незалежність УНР також була проголошена нормативно-
правовим актом Української Центральної Ради саме у той день, коли 
вона перебрала на себе функції законодавчої влади. Йдеться про 
ІІІ Універсал УЦР від 7 (20) листопада 1917 р., з якого й необхідно 
брати відлік держави УНР [6, с. 112–118]. Чи, можливо, у 1991 р. 
із суб’єкта радянської федерації (УРСР) виникла держава Україна, 
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а потім проголошений акт її незалежності. Так ні, все відбулося 
категорично навпаки [7, c. 118–120].

Отже, первинність права перед інститутом держави вважаємо 
фактом, що не має викликати жодних сумнівів, передусім в середовищі 
істориків права.
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Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки по праву належить до провідних класичних університетів 
України. В північно-західному регіоні держави, в межах історичної 
Волині, він має потужні ресурси в будь-якому значенні цього слова: 
кількісні та якісні, наукові, фінансові, матеріальні, викладацькі та 
студентські.

Джерела освітніх традицій на Волині ми можемо впевнено 
відслідковувати з часів Київської Русі. Підтвердження даного 
факту є чисельна інформація про навчання в школах при церквах і 
монастирях, яку знаходимо в Галицько-Волинському літописі. Також 
маємо достовірні відомості, що в церкві Івана Богослова, яка була 
побудована у 1175–1180 роках у дерев’яному дитинці Лучеська і є 
першою кам’яною спорудою міста, вивчали слов’янську грамоту [1].

Початком утвердження юридичної освіти на Волині вважаємо 
ХV–ХVІ ст., коли шляхетська молодь працювала та навчалась при 
канцеляріях земських і гродських судів. Збережені луцькі актові книги 
другої половини ХVІ ст.  – першої половини ХVІІ ст. засвідчують, що 
в місті Луцьку склалось стійке юридичне середовище, вихідці з якого 
обіймали ключові посади на всіх щаблях судової організації того 
часу. Яскравим і переконливим підтвердженням такого юридичного 
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середовища можуть слугувати біографії визначних державних діячів,  
які пройшли правничу підготовку в Луцьку. Так, майбутній гетьман 
Іван Виговський починав свою кар’єру саме в цьому місті між 1620 
і 1640 роками, займаючи посади підписка та намісника підстарости, 
де працював з книгами судово-адміністративних установ. На 
сторінках актових книг знаходимо першоджерела, які засвідчують 
високу юридичну техніку та професіоналізм працівників судово-
адміністративних установ [2].

Першою, по-справжньому чисельною освітньою установою 
Луцька був єзуїтський колегіум (1607–1612 рік), хоча у переліку 
предметів, що в ньому викладались, ми не знаходимо права. Більшість 
дослідників вважають, що він був осередком полонізації Волині.

 Наступний історичний період знаменувався переходом від 
полонізації до русифікації краю. Як пише Ірина Мілясевич, на 
поч. 30-х років ХІХ століття мережа освітніх закладів Волині для 
осіб благородного походження мала такий вигляд: у губернському 
місті Житомир була заснована Волинська губернська гімназія, якій 
підпорядковувалися 4 дворянські повітові училища – Острозьке, 
Луцьке, Теофіпольське, Новоград-Волинське [3]. Луцьке дворянське 
училище постало на базі єзуїтського колегіуму 16 червня 1835 року. 
Серед відомих випускників цього навчального закладу, які пов’язали 
свою кар’єру з юриспруденцією, назвемо Омеляна Миколайовича 
Дворницького (1838–1906). Його судова кар’єра збіглась з реформою 
1864 року. Юридичну кар’єру О. М. Дворницький розпочинав з 
посади мирового посередника, пізніше був переведений мировим 
суддею Володимир-Волинського округу та назначений головою з’їзду.

В ДАВО зберігаються документи Володимир-Волинського з’їзду 
мирових суддів Володимир-Волинського судово-мирового округу 
м. Володимир-Волинський, Володимир-Волинського повіту та 
Луцького з’їзду мирових суддів, Луцького судово-мирового округу 
м. Луцьк Луцького повіту Волинської губернії. Вивчаючи архівні 
документи, де міститься інформація про біографії та службову 
кар’єру юристів-практиків, ми можемо констатувати, що приклад 
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О. М. Дворницького радше був винятком, ніж правилом. З метою 
боротьби з польською агітацією і впливами на суддівські посади, 
в західні губернії призначалися вихідці з центральної частини 
Російської імперії. Як приклад, слугує біографія голови Луцького 
окружного суду І. Десницького. Для утвердження та максимального 
поширення історико-правових джерел, пов’язаних з Волинню, 
згадаємо також українського історика права Миколу Дмитровича 
Іванішева (1811–1874). Будучи членом Київської археографічної 
комісії, він неодноразово відвідував Волинь. Результатом цих 
поїздок стало видання фундаментальної роботи «Архивы Юго-
Западной Руси», де вміщено велику кількість документів волинського 
походження.

Міжвоєнний період характеризується відновленням польських 
освітніх впливів на Волині. У Луцьку впродовж 1920–1930-х років 
діяло три навчальні заклади, серед яких і українська гімназія. Вона 
була заснована на базі діючої з 1895 року російської державної 
чоловічої гімназії і функціонувала до 1939 року. Цей освітній заклад 
по праву вважають центром національного культурно-освітнього 
життя Луцька у міжвоєнний період. Директор гімназії Б. М. Білецький 
був засуджений у 1945 році за пособництво німцям. Цікавим фактом 
в історії української гімназії є викладання впродовж 1928–1929 рр. 
польської мови відомим львів’янином Ярославом Галаном.

Прихід радянської влади суттєво змінив підхід до освіти і 
підготовки правників. Першим вищим навчальним закладом на 
Волині став створений у квітні 1940 року Луцький учительський 
інститут. З 1985 року на базі історичного факультету в педінституті 
було започатковано викладання курсу радянського права, що його 
здійснювали викладачі кафедри історії СРСР та УРСР, яку очолював 
проф. О. Михайлюк. За часів Радянського Союзу викладання історії 
української державності та українського права було ідеологічно 
шкідливим, а юридичні факультети функціонували лише в Києві, 
Львові, Харкові, де викладали курси «Історії держави і права СРСР 
та УРСР».
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Національне відродження другої половини 80-х років спричинило 
зміни і в вищій школі, які остаточно були закріплені із здобуттям 
Україною незалежності. В структурі історичного факультету Луцького 
педінституту ім. Лесі Українки протягом 1990–1993 років починають 
викладати правові дисципліни. Серед викладачів, які забезпечували 
лекційні курси на кафедрі історії України назвемо Л. Крижанівську, 
Я. Мацкевича, З. Савич. А вже 16 вересня 1993 року наказом ректора 
Волинського державного університету ім. Лесі Українки у зв’язку із 
створенням університету було відкрито правничий (із 1998 року – 
юридичний) факультет.

Реалії сьогодення такі, що ринок університетської освіти 
характеризується не тільки співпрацею та академічною толерантністю, 
а тут присутня і відчутно прослідковується жорстка конкуренція за 
студента.

Ми не можемо зараз апелювати до традицій юридичної освіти, які 
склалися, скажімо, у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка, де навчається близько 2600 студентів та функціонують 
визначні наукові школи. Значна частина наших викладачів та 
аспірантів-юристів проходить підготовку саму у Львівському 
національному університеті, передусім це стосується аспірантів, що 
здійснюють підготовку дисертацій за спеціальностями 12.00.03 та 
12.00.05. За мірками усталених традицій ми молодий факультет. Це, 
з одного боку, полегшує роботу, створюючи простір для ініціативи 
і нестандартних рішень, з іншого – зобов’язує, бо покладає велику 
відповідальність за наші дії. Ми погоджуємося і підтримуємо думку 
академіка В. Тація, що 288 вузів в Україні – це надто багато для 
того, щоб здійснювати фахову підготовку юриста, але разом з тим 
обґрунтовано вважаємо, що у північно-західному регіоні України 
в нас для цього найкращі умови, що підтверджено цілою низкою 
рейтингів.

Важливе місце у підготовці юриста на юридичному факультеті 
відведено блоку історико-правових дисциплін. На першому етапі з 
моменту створення факультету дані дисципліни читались на кафедрі 
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публічного права, яку організував та очолив професор Долежан В. В., 
який і сьогодні підтримує тісні зв’язки з факультетом. Першими 
викладачами були переважно юристи-практики. Ми з приємністю 
відзначаємо, що випускники ЛНУ ім. Івана Франка Сухомлин 
Анатолій Степанович та Олійник Алла Сергіївна доклали максимум 
зусиль задля належного забезпечення навчального процесу. Сьогодні 
кандидат юридичних наук А. С. Олійник з 12 січня 2017 року є членом 
Вищої ради правосуддя.

На початку нового століття кафедра зазнала ряду організаційних 
змін і в теперішньому складі функціонує з 2006 року.  Нині академічні 
юридичні традиції кафедри продовжують 15 штатних працівників: 
два професори – М. М. Яцишин та Н. О. Ярмиш, одинадцять доцентів 
та два старших викладачі.

Належний рівень наукової діяльності кафедри є невід’ємною 
складовою навчального процесу та важливою гарантією підготовки 
висококваліфікованих фахівців-юристів. З цією метою до наукового 
консультування та забезпечення якісної навчально-методичної 
роботи запрошуються відомі фахівці, серед яких проф. Ярмиш О. Н., 
проф. Луць Л. А., проф. Пилипенко П. Д., проф. Бойко І. Й., проф. 
Кобилецький М. М., проф. Колодій А. М., проф. Тищик Б. Й., проф. 
Головко О. М., проф. Кириченко В. Є. та інші.

На кафедрі з 2011 року функціонує аспірантура за спеціальністю 
12.00.01 «Теорія та історія держави і права». Упродовж 6 років 
захищено 5 кандидатських дисертацій, зокрема, в 2012 р. дисертації 
захистили Гламазда П. В. «Кримінально-виконавча діяльність 
Української держави у контексті внутрішньої політики гетьмана 
Павла Скоропадського (квітень-грудень 1918р.)»; Андрущак О. М. 
«Становлення та розвиток виправно-трудового права та законодавства 
України у другій  половині ХХ століття»; в 2015 р. Оксенчук І. О.  
«Нормативно-правове забезпечення виконання покарань в Україні: 
кінець ХХ – початок ХХІ століття (історико-правове дослідження)»; 
в 2016 р. Прокопчук К. М. «Історико-правові засади становлення 
й розвитку українсько-польського торговельно-економічного 
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співробітництва» та в 2017 р. – Левчук І. О. «Місця позбавлення 
волі Волинської губернії (кінець ХVІІІ ст. – початок ХХ ст.): історико-
правове дослідження». 

Продовжуючи традиції української юриспруденції в історико-
правових дослідженнях, члени кафедри започаткували видання 
наукового журналу. Його праобразом є перше в Україні юридичне 
видання українською мовою – журнал «Часопись правнича», що 
видавався з 1889 р. до 1912 р. у Львові. Завдяки роботі наукового 
колективу кафедри започатковано роботу та реалізовано ідею 
фахового видання «Історико-правовий часопис» (Наказ Міністерства 
освіти України № 793 від 04.07.2014 року «Про затвердження рішень 
Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих 
вчених рад від 26 червня 2014 року»). 

В рамках науково-дослідної роботи університету кафедра 
є співвиконавцем науково-дослідної теми «Соціально-правові 
аспекти ресоціалізації неповнолітніх правопорушників» (проф. 
Яцишин М. М., доц. Гламазда П. В., к.ю.н. Молла Ю. В.), що 
фінансується за кошти державного бюджету.

На кафедрі теорії та історії держави і права працюють та 
здійснюють підготовку досліджень 5 здобувачів наукового ступеня 
доктора юридичних наук та 5 аспірантів. Серед досліджуваних проблем 
варто виокремити роботу над темами дисертацій: Булавіної С. Є. – 
«Інституціонально-правові засади забезпечення економічної безпеки 
держави в умовах глобалізації»; Кравчука В. М. – «Теоретичні основи 
конституційно-правового статусу суддів в Україні»; Крисюка Ю. П. – 
«Злочин і покарання як атрибути культурно-цивілізаційного процесу»; 
Савича С. С. – «Становлення та розвиток авторсько-правових 
відно син на території України (історико-правове дослідження)»; 
Юхимюк О. М. – «Застосування принципів права судами України: 
загальнотеоретичний аспект».

Нині у багатьох країнах існують жорсткі вимоги до абітурієнтів 
та студентів – майбутніх юристів, але ці вимоги в різних країнах є 
неоднаковими. На наш погляд, складно уявити і допустити, що в цій 
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сфері буде досягнута єдність. Тому основну увагу варто зосередити на 
мобільності викладачів і студентів. Відповідно до цього, студентам, 
яких прийняли на юридичний факультет, потрібно дати дозвіл (їх 
навіть варто зацікавити) вчитися хоча б один семестр на юридичному 
факультеті вузу іншої країни.

Література:
1. Троневич Р., Хілько М., Сайчук Б. Втрачені християнські храми 

Луцька / Р. Троневич, М. Хілько, Б.  Сайчук. – Луцьк, 2001. – С. 9–13.
2. Луцька замкова книга 1560–1561 рр. / Підготували В. М. Мойсієнко, 

В. В. Поліщук. – Луцьк, 2013.
3. Мілясевич І. Дворянські повітові училища Волині (друга чверть ХІХ 

століття) / І. Мілясевич. – Житомир, 2016.

КІЛЬКА ДИСКУСІЙНИХ МІРКУВАНЬ 
ПРО НАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОЛЕГ – ІСТОРИКІВ 

ПРАВА УКРАЇНИ

Володимир Степанович Макарч ук

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри історії 
держави і права Національного університету 

«Львівська політехніка» (м. Львів)

Передусім хочу подякувати керівництву кафедри Історії держави, 
права та політико-правових учень за запрошення до участі в роботі 
високоповажної конференції. На жаль, збіг обставин завадив мені 
підготувати повноцінну доповідь, але, користуючись дружнім 
ставленням професора Бойка І. Й., маю нагоду поділитися з колегами 
по історико-правовому цеху наболілим. Власне, йдеться про дві 
проблеми, вирішення яких не лише, на мою думку,  назріло у часі, 
але й не вимагає нічого більшого, окрім доброї волі науковців.
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Проблема перша. Індекс Гірша. Тобто кількість цитувань 
(посилань на доробок) науковця у виданнях, внесених до відповідних 
баз даних. Маємо сьогодні парадоксальну ситуацію, що ті історики 
права, які дійсно працюють з першоджерелами, опиняються чи не у 
найгіршому становищі. Припустимо, науковець Х. написав блискучу 
статтю, наповнену власноруч віднайденими архівними посиланнями, 
матеріалами преси досліджуваного періоду, цитатами з видань, які 
давно стали бібліографічною рідкістю, тощо. Його опус потрапляє 
до рук аспіранта Y. чи докторанта Z., який без тіні сумніву пускає у 
хід віднайдені колегою матеріали, поміщаючи їх до власної наукової 
розвідки (статті, згодом дисертації чи монографії). 

На кого робляться посилання – питання риторичне. Звісно ж не 
на Х., а на «першоджерело» (архів, газету, рідкісну книгу тощо). Це 
навіть правильно, адже, по-перше, автор свіжої інформації де-юре 
не Х.; по-друге, сам Х. міг десь інформацію попередньо «позичити» 
(у когось третього, а чому б і ні?) і, по-третє, стаття (дисертація, 
монографія) високоповажного Y. чи Z. від цього лише виграє, оскільки 
виглядатиме соліднішою. 

У підсумку індекс Гірша у науковця Х. буде  … найгіршим, 
а найкращим – у авторів підручників чи посібників з відповідної 
навчальної дисципліни. Кажу це з власного досвіду – левова частка 
мого власного індексу Гірша – це посилання колег на два навчальних 
посібники за моїм авторством.

Яким я бачу вихід з ситуації? Аби усім було добре і нікому 
погано? Свого роду кодекс честі історика права. У обов’язковому 
підрозділі статті «ступінь наукової розробки теми» вказувати не просто 
«питанням плідно цікавилися X, Y, Z», а подавати у такій редакції 
: «питанням плідно цікавилися X [1], Y [2], Z [3]», з включенням 
відповідних посилань до списку літератури. Тепер навіть крадіжка 
чужих віднайдених матеріалів виглядатиме «благородно». Також 
автору видозміненої рубрики дозволено сподіватися, що «епігони» 
включать і його прізвище до наступного (власного) переліку.
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Проблема друга. Офіційні публікації матеріалів Міжнародної 
асоціації істориків права. Мушу визнати, що більше від МАІП 
для мене жодна офіційна установа України не зробила. МАІП – це 
колективний розум і навіть – без найменшої іронії – честь і совість 
української історико-правової науки. На цьому припиняю співати 
заслужені дифірамби і переходжу до прози життя. Узяв кілька своїх 
останні публікацій у вісниках конференцій Асоціації, загнав їх до 
ГУГЛа і … нічого не знайшов. Тобто зусилля еліти української школи 
історії права (дозвольте й собі примазатися) йдуть у пісок!

Що робити? Сьогодні учасники конференцій МАІП без 
найменшого внутрішнього спротиву купують матеріали тієї чи 
іншої чергової конференції за відносно смішну суму – порядку 200 
гривень. Готовий платити 250 і навіть 300 гривень, якщо знайдеться 
«добра людина», яка за маржу у 50 – 100 гривен розмістить мій опус 
у Мережі. До речі, це допоможе мені підняти й обговорюваний вище 
індекс Гірша.

Шкодую лише, що не встиг попередньо обговорити згадане  
питання з шанованим проводом МАІП, очолюваним О. Н. Ярмишем 
та І.Б. Усенком, від яких у житті не бачив нічого, крім добра, і яким 
значною мірою зобов’язаний своїм науковим статусом та науковою 
репутацією.

Віддаю собі звіт, що мої пропозиції можуть виявитися 
недосконалими і навіть неприйнятними для когось з шанованих колег. 
Тому запрошую до дискусії. 
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МЕТОДОЛОГІЯ 
«ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

 ТА ЇЇ ЗНАЧИМІСТЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ 

Микола Володимирович Кравчук

кандидат юридичних наук, доцент, доктор права Українського 
вільного університету,  завідувач кафедри теорії та історії 

держави і права Тернопільського національного 
економічного університету, 

Заслужений юрист України (м. Тернопіль)

Акцентуючи увагу на такій вельми важливій науковознавчій 
проблемі вищої юридичної освіти сьогодення як викладання 
історико-правових дисциплін у вищій школі, необхідно підкреслити, 
що системні, об’єктивні історико-правові знання є фундаментом, 
базисом загальнотеоретичної юриспруденції. Саме цей комплекс 
знань є мостом, зв’язковою ланкою між загальнотеоретичною 
юриспруденцією, азбукою всієї юридичної науки, та її практичною 
складовою реальної розбудови новітньої держави. Загальну оцінку 
значимості та встановлення ролі історико-правових дисциплін у 
навчальному процесі доречно здійснювати через призму відомого 
хрестоматійного підходу “хто не знає своєї історії, той як перекотиполе 
без коріння”. Нація, яка позбавлена своєї, власної історії втрачає 
свою ідентичність. У цьому плані цілком логічно погодитись із 
О. Л. Копиленко, який стверджує: хто не враховує історичних уроків, 
той їх проходить знову, повторно в найдраматичніших її варіантах. 
І ми усвідомлюємо, що ці уроки українці проходять і нині.

З цього приводу слушним буде приклад з історії держави і права 
України. Зокрема, це аналіз військового будівництва на початку ХХ ст. 
як важлива складова українського державотворення. Саме вказаний 
період свідчить, що в умовах титанічної протидії Тимчасового 
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уряду у створенні Української держави і пацифістської, вкрай 
невизначеної та нерішучої політики УЦР, вагому роль відіграли саме 
українські військовики. Тут варто звернути увагу на специфічний 
спосіб формування Армії УНР – «українізацію» військових частин 
російської армії, яка часто відбувалася за ініціативою самих солдатів-
українців і подекуди всупереч політиці Центральної Ради, однак 
супроводжувалася певним успіхом. Адже більшість рішень УЦР були
«спрямовані на уникнення конфлікту з Тимчасовим урядом і намагання 
виправдатися за прагнення своїх національно свідомих громадян мати 
власні мілітарні сили» [1, с. 69–76]. Порівнюючи той етап створення 
власного війська із сучасним, є всі підстави констатувати, що 
значну роль у нинішньому захисті східних земель України відіграли 
«добровольчі батальйони», які без достатньої військової екіпіровки, 
лише зі зброєю в руках, зуміли організувати стримуючу оборону 
країни від бойовиків-сепаратистів. У той же час «волонтерський 
рух», здійснюваний патріотами України, успішно виконав функції 
військових підрозділів бойового, військово-технічного і тилового 
забезпечення частин АТО, що гарантувало ефективність військового 
опору і надало можливість ведення бойових дій. Проглядається деяка 
подібність у зазначених вище рішеннях УЦР і сучасного керівництва 
України, що підтверджено назвою воєнних дій на сході України 
«антитерористичною операцією» з врахуванням «мілітаристської 
переваги РФ, позиції її керівництва щодо класифікації зовнішньої 
військової агресії Росії як внутрішньої загрози Україні та з метою 
недопущення подальшого введення регулярних російських військ 
на територію України під прикриттям «миротворчої місії» чи іншим 
шляхом [2, с. 38]. Ця цитата логічно підтверджує концепт, що 
«історія – вчителька життя».

Отже, вищезазначені аргументи вказують, що Україна має великий 
історичний досвід державотворення, який, за його комплексного 
врахування, забезпечить ефективну розбудову власної держави і її 
війська, гаранта суверенітету. Уроки національного державного 
будівництва не тільки убезпечать від прорахунків, недоліків, а й дадуть 
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змогу визначити основні напрямки подальшого розвитку держави. 
Тож бо історико-правові знання надзвичайно важливі для пізнання 
державо-правотворчих процесів в динаміці, в генезисі, що забезпечує 
їх ефективніше розуміння, на суттєво вищому рівні, а в загальному 
дає більш глибоке усвідомлення державно-правової матерії. Крім 
того, підтвердженням вагомості історико-правових знань є факт, що 
вказує на значно якісне вивчення галузевих юридичних дисциплін, 
яке відбувається при опануванні юриспруденції історико-правовими 
курсами, оскільки опрацювання матеріалу здійснюється послідовно, 
охоплюючи весь масив галузевого пізнання. Наприклад, при вивченні 
конституційного права України історико-правова дисципліна охоплює 
цілий комплекс конституційних знань від Конституції П. Орлика до 
чинної Конституції України, включаючи різні проекти українських 
конституцій, Конституцію УНР, чотири українські радянські 
конституції, конституційний процес кінця ХХ ст., з детальним аналізом 
передумов створення й оцінкою особливих новел всього масиву цих 
основних актів, акцентуючи увагу на компаративному аналізі їх 
відмінностей. Отже, на цьому простому прикладі переваги вивчення 
конституційного права України в поєднанні з історією держави і 
права України є очевидними. Саме тому, посилене запровадження у 
навчальному процесі підготовки юристів історико-правових дисциплін 
посилить якість вивчення галузевих курсів, піднесе їх знання на значно 
вищий рівень, забезпечить більш глибоку, всебічну, масштабнішу, 
ґрунтовну фахову підготовку юристів.

На нашу думку, ключову роль в активізації процесу використання 
історико-правових дисциплін у підготовці юристів мала б відіграти 
Асоціація українських істориків права. Основним її завданням у 
цьому процесі вважаємо розробку і затвердження стандартів для 
історико-правових дисциплін на всеукраїнському рівні (кількість 
дисциплін, їхні назви, обсяг у навчальних планах тощо). 

Очевидно, вимоги до знання історії України і, в першу чергу, 
історії держави і права України, як і до державної мови, повинні 
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відповідати правилу – «не знати своєї історії і не прагнути до її 
вивчення мають право: гість, невільник і окупант».

Сучасна методологія – це складне за змістом і формами утворення, 
що характеризується різноманітними, а подекуди протилежними 
підходами до вивчення історико-правового процесу, розбіжності 
між якими зумовлені відмінностями у світогляді дослідників й в 
осягненні та розумінні ними історико-правового світу, умовами їх 
соціального та індивідуального буття, змінами соціально-політичної, 
культурологічної ситуації у світі. Для більш глибокого пізнання 
сутності методології доречно пригадати розуміння цього явища 
професором А. Фурманом: «методологія – це, передусім, мистецтво 
осмисленого, майстерного, вишуканого й результативного мислення 
на предмет того, яким шляхом йти не лише до наукової істини, а й до 
життєвої правди та людської святості» [5, c. 69]. Варто підкреслити, 
що методологія – це арсенал інструментарію, засобів і підходів 
наукового пізнання, завдяки яким історико-правова наука стає 
значно результативнішою. Для більш повного ознайомлення з цією 
глобальною науковою проблемою (методологією юридичної науки) 
доречно звернутися до наукових праць автора: «Сучасна методологія 
пізнання юриспруденції», «Методологічні засади проведення 
історико-правового дослідження», «Методологія дослідження 
взаємовідносин держави і Церкви», «Значимість методологічної 
спадщини О. В. Сурілова в історико-правовому дослідженні розбудови 
Армії УНР» та інших [3; 4; 5; 6; 7; 8]. На нашу думку, важливе місце 
належить постмодерному підходу до наукових досліджень. Звісно 
«у рамках постмодерну радикально (порівняно з модернізмом) 
змінилось ставлення до минулого: воно не відкидається, органічно 
входить до складу сучасності. Людина постмодерну знає, що минуле 
здатне найнесподіванішим чином нагадати про себе, особливо у тих 
випадках, коли воно ігнорується» [5, с. 70].  

Акцентуємо у контексті деталізації авторського методологічного 
підходу, що у радянські часи домінувала система, яка базувалась 
на концепті «все повинно ґрунтуватися на фактах» і це створювало 
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можливість для фальсифікації цілих періодів історії України. І, навпаки, 
застосування постмодерну забезпечує розкриття самовираженого 
розуміння історії. Такий підхід передбачає формування певної позиції, 
і уже на основі фактів та документів проведення оцінки державно-
правової дійсності, при цьому передбачає співставлення з аналізом 
уже сформованих висновків, з’ясування реальної сутності подій та 
узагальнення через формат сучасності [5, с.70].

Постмодернізм оцінює суспільно-політичну ситуацію тільки 
на основі фактів, тому максимально позбавлений упередженості, 
що природно викликає неприйняття цього підходу дослідниками [5, 
с. 70].

Як уже підкреслювалося, цілком логічно виходить, що якість будь-
якого дослідження, у тому числі конкретного історико-правового, як і 
вирішення практичного юридичного питання, у повній мірі залежить 
від методологування його виконавця, тобто від рівня використання 
ним арсеналу методів [3, c.2]. 

Вагомими методологічними засобами є теоретичні принципи: 
історизму (хронології), єдності логічного та історичного; логічні 
прийоми: дедукції та індукції, аналізу та синтезу, порівняння й 
узагальнення. 

Ще одним із вагомих, на нашу думку, методів (інструментаріїв) – 
є періодизація, яка виступає досить ефективним засобом аналізу й 
оцінки державно-правового матеріалу.

І наостанок, у сучасній вищій юридичній освіті ключовим є 
формування компетентності. З огляду на це, необхідно констатувати, 
що найбільш ефективно формують компетентності історико-правові 
дисципліни, підтвердженням чого може слугувати приклад з 
конституційним правом, приведений вище в тексті. 

Отже, методологія є найважливішою складовою історико-
правової науки, розвиток якої забезпечує розуміння, визнання, 
підтримку і максимальне впровадження історико-правових дисциплін 
у навчальний процес. Це і буде слугувати запорукою підвищення 
рівня підготовки юристів професіоналів.
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ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ 
ТА ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ 
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Наталя Володимирівна Єфремова
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і права Національного університету 

«Одеська Юридична Академія» (м. Одеса)

Складний і суперечливий процес трансформації багатьох сторін 
суспільного життя, який відбувається в Україні, сьогодні викликає 
різні оцінки.  Самі соціально-економічні відносини в нашій країні 
детермінують інноваційні цілі та завдання у сфері державно-правового 
будівництва. В обґрунтуванні цих процесів, а також у розробці 
їх теоретичної платформи активну роль покликана відігравати 
«Історія держави і права України» – наука, до першочергових 
завдань якої належить необхідність поглибленого аналізу процесів 
державотворення і права в його соціальному виразі, у контексті 
обґрунтування пріоритетів розвитку правової науки і політики.

Як відомо, наука «Історія держави і права України» пов’язана із 
розвитком усіх галузей вітчизняного права, всіх аспектів еволюції 
держави та ін. Прийнято розрізняти історію держави і права як науку 
і як навчальну дисципліну в системі юридичної освіти. Навчальний 
курс є набагато вужчим, ніж однойменна наука. Він знайомить лише 
з найбільш типовими державними і правовими системами певних 
суспільно-економічних формацій у тій чи іншій конкретній країні, 
звичайно, з урахуванням специфічних рис цієї держави. Це дозволяє 
зосередити увагу на головних явищах і процесах, їх змісті та формі, 
закономірностях функціонування права на певних етапах розвитку 
держави у конкретно-історичних умовах.
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Зазначена дисципліна традиційно виноситься на перший курс 
у вітчизняних ВНЗ бо покликана сприяти підготовці студентів до 
кращого оволодіння спеціальними юридичними дисциплінами. 
Ґрунтовне вивчення її матеріалів передусім потрібне для всебічного 
глибокого усвідомлення галузей чинного законодавства в Україні. У 
найтіснішому зв’язку дисципліна «Історія держави і права України», 
як і «Історія держави і права зарубіжних країн» перебуває з «Теорією 
держави і права». Вони спрямовані на вивчення спільного предмету – 
держави і права, їхньої природи та розвитку. Історія держави і права 
наповнює теорію конкретним змістом та є її емпіричною базою. Вона 
тісно пов’язана з усіма галузевими юридичними дисциплінами, бо 
покликана демонструвати процес формування галузей національного 
права від моменту їх виникнення до теперішнього часу, включаючи і 
основи чинного законодавства. При цьому, в рамках цієї дисципліни 
визначається специфіка становлення окремих галузей права, 
висвітлюється їхня роль і значення. Вона допомагає з’ясувати 
взаємозв’язок певних галузей, показує їх підпорядкованість інтересам 
певних політичних сил, соціальних груп, класів і т. п.  

З огляду на це, можна стверджувати, що в системі юридичних 
наук «Історія держави і права» є синтезуючою наукою. Вона виступає 
в ролі своєрідного вступу до галузевих і спеціальних юридичних 
дисциплін. Також зазначимо, що соціокультурна парадигма пізнання 
права і правових явищ забезпечує синтез індивідуального і соціального 
в історії, дає змогу поєднати пріоритетні загальнолюдські правові 
цінності, створені за тисячоліття світової історії з національними 
правовими цінностями. Її ґрунтовне вивчення, зокрема отримання 
знань про найважливіші пам’ятки права, необхідне не лише для 
підвищення якості підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, їхньої 
загальної юридичної культури, а й для чіткого розуміння концепцій 
і тенденцій розвитку сучасного права.

Згідно із основними постулатами закону збереження інформації, 
завдяки еволюційній пам’яті, сучасне право як складне системне 
утворення успадковує усі основні організаційні принципи, набуті 
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в процесі еволюції. Отже положення закону важливо застосовувати 
до пояснення неперервної еволюції права як системного утворення. 
Багато з вітчизняних учених-правознавців ще на початку XX ст. 
підкреслювали, що право – явище історичне. Вони вважали, що 
історичне пізнання права не може задовольнятися однією тільки 
обробкою емпіричного матеріалу і не повинно бути простим 
переказом послідовних подій. Право повинно відповідати вимогам 
розкриття законів власного розвитку. Тим самим історичне вивчення 
права переслідує самостійну і більш широку, теоретичну задачу 
причинного пізнання його розвитку [1, c. 14].

Звертаючись до витоків формування системи історико-правових 
дисциплін в Україні, доцільно нагадати, що з кінця XIX – на початку 
XX ст. було визначено її структуру з наступними складовими: історія 
національного права, історія права слов’янських народів, загальна 
історія права (порівняльна історія права – Є.Н.), історія правової 
науки, історія загальних вчень про право і державу. Дослідження 
архівних матеріалів з історії юридичних факультетів вітчизняних 
університетів дозволяє зробити висновок про те, що історія права до 
1920 р. викладалась в Україні окремо від історії держави і філософії 
права [2]. 

У сучасних умовах реформування юридичної освіти в Україні, 
питання ролі, місця та завдання історико-правових дисциплін серед 
галузевих юридичних дисциплін знову стало гостро дискусійним. 
Окремі колеги, як і 100 років тому, запекло відстоюють точку зору, 
що історико-правові дисципліни відіграють другорядне значення, бо 
нібито не мають достатнього впливу на професійні якості сучасного 
юриста. Подібні заяви, у сукупності з іншими проблемами призводять 
до скорочення обсягів викладання двох базових, фундаментальних 
дисциплін – «Історії держави і права України» та «Історії держави і 
права зарубіжних країн», активно сприяючи процесу перетворенню 
університетів на професійно-технічні училища, з підготовкою 
вузькопрофільних фахівців – ремісників. Не вдаючись до подробиць 
причин і змісту сучасних реформ у вищій освіті в Україні, зазначимо, 
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що подібні експерименти відбувались і раніше в історії вітчизняної 
юридичної освіти. 

Чого вартував, наприклад експеримент в УСРР 1919-30-х років 
ХХ ст. Тут доцільно нагадати, що у галузі вищої освіти більшовицьким 
урядом відразу було введено нові законодавчі акти революційного 
характеру. Так, наприклад, в декреті РНК УСРР «О вступлении в 
высшую школу» від 2 березня 1919 р. скасовувалась необхідність 
подання диплома чи свідоцтва про середню освіту, крім посвідчення 
особи, оскільки мали право вступати всі особи, що досягли 16 років 
[3, с. 87]. Реформатори стверджували, що університетська автономія 
в нових умовах втрачає свою актуальність, а прагнення її відстояти 
є лише проявом контрреволюційних поглядів. Лейтмотивом цього 
твердження було прагнення запровадити контроль за всіма сторонами 
академічного життя. 

З другої половини 20-х років ХХ ст. Одеський Інститут 
Народного господарства став базовим ВНЗ для проведення 
випробування із запровадження лабораторної методики навчання. Її 
автори передбачали значне перенесення лекційного часу на користь 
лабораторної системи здобування знань. На практиці студентів ділили 
на підгрупи, які засвоювали шляхом самостійного опрацювання той 
чи інший предмет. Викладач виступав консультантом, а студенти 
самостійно добирали потрібні для навчання підручники, посібники 
та інші матеріали, які самостійно і тлумачили, без участі викладача. 
Формою контролю була співбесіда, до проведення якої студент 
готував усну доповідь. Однак, ця методична новація потребувала 
значних витрат матеріального характеру на оснащення аудиторій, 
збільшення фонду науково-методичної літератури, високого 
рівня довузівської підготовки студентів тощо. Тож не є дивним, 
що методика «протрималася» в ОІНГ недовго. 1930 року її було 
ліквідовано, як помилкову та неефективну для роботи ВНЗ. Тоді ж, 
у зв’язку з політикою ліквідації багатопрофільних вузів і створення 
галузевих інститутів, в УСРР назрівало питання про реорганізацію 
багатьох ВНЗ. Спираючись на концепцію розбудови «нового життя в 
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умовах соціалізму» керівництво УСРР вважало що з’явилась потреба 
подальшої реформи і юридичної освіти. Сформулювали думку про те, 
що викладацькі кадри у більшості регіонів надто постаріли, а гідної 
заміни їм не має. В Одесі цю проблему уряд вирішив досить просто. 
Постановою Раднаркому від 12 червня 1930 р. єдиний в місті ВНЗ 
де був юридичний факультет взагалі було ліквідовано [4, с. 403]. Для 
забезпечення мінімальних потреб з підготовки юридичних кадрів для 
правоохоронних органів на Півдні УСРР створювали юридичні школи 
та спеціалізовані курси, де готували фахівців відповідної якості. 
І такими досягненнями пишалися. Однак, «Історія держави і права 
СРСР» викладалась навіть на курсах.

Аналізуючи сучасні проблеми реформування юридичної освіти 
в Україні та визначаючи роль і місце дисципліни «Історія держави 
і права України», можна погодитись із думкою М. І. Мірошниченко 
– д. ю. н., професора Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, яка зазначила у 2017 р. наступне: «…невігластво 
в історії національного права – прямий шлях до відсутності чіткої 
і концептуально вивіреної доктрини (з урахуванням історичного і 
логічного в праві), яку тільки й можна розробити на основі знань, 
котрі продукує історія національного права; до недорозвиненості 
правової культури; до вузькопрофесійної, обмеженої юридичною 
догматикою правосвідомості; до такої собі квазіюридичної освіти, 
перевагою якої є вивчення винятково чинного нормативно-правового 
масиву в рамках навчального процесу, заснованого на методиці 
коментаторства, механічного засвоєння дозованої інформації, 
тестування (абсолютизація якого веде до світоглядної деградації) 
тощо; і, насамкінець, до прорахунків в юридичній практиці в умовах 
пануючої світової тенденції до юридичної експансії по відношенню 
до України, як і до інших країн, які переживають системну кризу 
трансформації усіх сфер суспільного життя» [5, с. 9].



58
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Матеріали  Всеукраїнської  наукової  конференці ї

Література:
1. Гетьман О. М. Теоретико-методологічні проблеми історико-

правової науки в працях українських вчених XIX – початку XX сторіччя : 
автореферат дисертації на здобуття наук. ступ, к.ю.н. за спеціальністю 
12.00.01 – теорія та історія держави і пр історія політичних і правових 
учень / О. М. Гетьман. – Одеса: ОНЮА, 2006.

2. Державний обласний архів Одеської області – Ф. 45. – Оп. 5. – Спр. 7 
«Справа студента Кушковского В. П.» – Арк. 19–21 Лекційна книжка; 
Ф. 45. – Оп. 5. – Спр. 3740 «Справа студента Лагранського В.С.», Лекційна 
книжка – Арк. 35–43.

3. Декрети по справах Вищих Шкіл // Народна освіта. – 1919. – Ч. 1 
(липень). 

4. Левченко В. В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920–
1930 рр.): позитивний досвід невдалого експерименту: монографія / 
В. В. Левченко; відп. ред.: В. М. Хмарський, Т. М. Попова. – Одеса : ТЕС, 
2010. – 432 с. 

5. Мірошниченко М. І. Місце історії українського права в системі 
юридичних наук в умовах глобалізації / М. І. Мірошниченко // Концепція 
та методологія історії українського права: збірник матеріалів науково-
практичного круглого столу, присв. пам’яті проф. О. Шевченка, м. Київ, 
28.04.2017. – К. : «ДС День Печати», 2017. – 220 с.



59
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Матеріали  Всеукраїнської  наукової  конференці ї

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ІСТОРІЯ ПРАВА» 
НА П’ЯТЬОХ КОНТИНЕНТАХ: 

ЄВРОПА, АЗІЯ, ПІВНІЧНА АМЕРИКА, 
ПІВДЕННА АМЕРИКА, АВСТРАЛІЯ 

Ріната Алімівна Казак

кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави 
і права України та зарубіжних країн Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)

Україна, обравши вектор на співпрацю із Європейським Союзом, 
поставила перед собою завдання реформувати та покращити не лише 
основні економічні показники розвитку країни, а й соціальну сферу. 
Навчання молоді у вищих навчальних закладах та  розвиток науки 
мають також відбуватися тенденційно до практики країн Європи та 
світу. Незважаючи на те, що існують певні відмінності між стилем 
викладанням, критеріями оцінювання,  формами підсумкового 
контролю та освітньою програмою загалом, але основні навчальні 
дисципліни значно не варіюються. І саме серед юридичних 
дисциплін багатьох університетів країн Європи та світу особливе, 
фундаментальне, місце посідає Історія права.

 На підтвердження її фундаментальності будуть подані оглядові 
дані стосовно загальної характеристики та особливостей викладання 
історії держави і права на п’ятьох континентах світу, а саме в Європі 
(на прикладі Естонії), Азії (на прикладі Індонезії), Північної Америки 
(на прикладі США), Південної Америки (на прикладі Бразилії), 
Австралії. Першою, і напевно найбільшою яскравою відмінністю 
від українських традицій є те, що у країнах Європи та світу ця 
дисципліна має назву «Юридична історія», обмежуючи свій предмет 
становленням та розвитком правових основ, приділяючи менш значну 
увагу історії держави в цілому. 
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Естонія, країна зі швидким розвитком економіки, не тільки не 
відстає в науковому житті, а й випереджає деякі держави. Найстарішим 
вищим навчальним закладом Естонії є Тартуський Університет (Tartu 
Ulikool) у м. Тарту. Він очолює репутацію країни в галузі наукових 
досліджень і надання вищої освіти, а за міжнародним рейтингом 
The Times Higher Education World University Rankings 2016–2017 
належить до топ 2% кращих університетів світу [1]. Велику роль у 
підвищенні рейтингу вузу відіграє юридичний факультет – Школа 
права (School of Law), та кафедра приватного права, саме на якій і 
викладається юридична історія. Всі викладачі мають наукові ступені 
докторів юридичних наук чи докторів філософії зі спеціалізацією 
«Право», і лише один представник кафедри має ступінь доктора 
філософії за спеціалізацією «Історія». Якщо провести порівняння 
між традиціями викладення дисципліни в Україні та Естонії, то 
простежується схожі риси, які можливо залишились зі спільного 
радянського минулого. Головною відмінністю є те, що дисципліна 
Римське право не є відокремленою, а викладається в загальному 
курсі Історії права, саме тому деякі викладачі кафедри мають вчене 
звання «Асоційований професор з історії права (Римське право і 
Латина)» [2]. 

Історія права, (чи юридична історія), як окрема галузь правових 
досліджень почала розвиватися ще у XIX ст. в країнах Північної 
Європи в дусі історичної школи правознавства [3]. Більша частина  
науково-методичних матеріалів з юридичної історії Північної 
Європи написана національними мовами. Якщо норвезька, датська 
та шведська – взаємно зрозумілі, то естонська, фінська і ісландська 
вимагають спеціальної підготовки для того, щоб бути зрозумілою 
колегам в інших країнах. Проте значна частина текстів традиційно 
була опублікована німецькою мовою, яка, в свою чергу, все частіше 
поступається місцем англійській мові як головній нескандинавській 
мові для наукових публікації [3]. Ще однією особливістю наукових 
досліджень та викладання цієї дисципліни є те, що скандинавські 
історики права не численні, що цілком зрозуміло, якщо взяти до 
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уваги, що населення регіону становить лише близько 25 мільйонів 
людей, а конкретно Естонії – лише трохи більше 1 мільйону. Більш 
численна за населенням частина світу – Азія, має свої національні 
традиції викладення дисципліни Історія права для студентів вищих 
навчальних закладів. Розпочати огляд слід зі столиці Індонезії – 
Джакарти. Наприклад, у столичному Університеті Атма Джайя (Unika 
Atma Jaya) історія права не викладається окремою дисципліною, 
хоча важливість цього предмету не можна недооцінювати. Великий 
обсяг історико-правових аспектів розглядається у дисципліні «Вступ 
до індонезійського права», при вивченні якої пояснюється історія 
того, яким чином було сформовано загальну юридичну систему 
Індонезії, як у контексті колоніалізму, так і при формулювання 
власних конституційних засад. В університеті викладається також 
дисципліна «Юридична антропологія», в якій вивчається історії того, 
як індонезійська культура була реалізована та адаптована до правової 
системи цієї країни. В Індонезії наразі існує декілька університетів, 
які мають у своєму роскладі саме дисципліну «Юридична історія», 
такі як, наприклад, Університет Діпонегор (Universitas Diponegoro) у 
Центральній Яві та Університет Падьяжаран (Universitas Padjadjaran) 
у Бандунзі. Саме в цьому закладі на факультеті права є предмет 
«Sejarah Hukum» [4], що означає «Юридична історія» і, за висловами 
студентів, є концентрацією вивчення закону та суспільного розвитку.

Для багатьох науковців саме Америка є еталоном у сфері вищої 
освіти, а американські університети займають перші сходинки 
у всесвітніх наукових рейтингах. Історія права викладається і в 
таких загальновідомих вищих навчальних закладах Америки, як 
Гарвардський та Йельський університети (Harvard and Yale Universities), 
що входять у «Лігу плюща» – асоціацію найпрестижніших приватних 
американських вузів. Разом із Прінстонським університетом, Гарвард 
та Йель становлять так звану «Велику трійку» вищих навчальних 
закладів Сполучених Штатів. Вивчення юридичної історії займає 
важливе місце в навчальному плані Юридичної школи Йелю 
(Yale Law School). Викладання юридичної історії включає курси 
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з історії загального права, конституційної історії, американської 
юридичної історії, європейської юридичної історії, юридичної історії 
Китаю, історії адміністративного державного управляння, історії 
кримінального процесу, історії власності; та об’єднує студентів та 
викладачів Юридичної школи та Йельського історичного факультету 
[5].

Програма навчання Гарвардського університету в галузі права 
та історії [6] пропонує студентам можливість вивчати право та 
його зв’язок з більшим широкими аспектами соціальних рухів, 
економічних змін, політики та уряду – в контексті вивчення права 
в конкретний історичний період. Вона розроблена для того, щоб 
відобразити сучасну еволюцію міждисциплінарної університетської 
освіти у швидкозмінному світі. Право та історія дає студентам 
можливість порівнювати нинішнє з минулим, зрозуміти тривалий 
шлях розвитку держави, права, суспільства. Особливістю цієї 
дисципліни в Гарвардській юридичній школі є те, що використовується 
не уніфікована для більшості вузів світу назва «Юридична історія», 
а «Право та Історія».

Південна Америка, та її вузи також мають у своєму розкладі 
курс з Історії права. Hормативно закріплюючи необхідність вивчення 
історико-правових основ Міністерство освіти Бразилії (Conselho 
Nacional de Educação ) прийняло резолюцію CNE / CES n ° 9 від 29 
вересня 2004 р., у якій вимагає, щоб всі юридичні школи (факультети) 
включили в свої навчальні програми деякі обов’язкові предмети. 
Однe з положень резолюції стосується «антропології, політології, 
економіки, етики, філософії, історії, психології та соціології» 
(ст. 5, I) [7]. Як наслідок, бразильські юридичні університети не 
зобов’язані створювати спеціальні курси, присвячені правовій 
історії, але мають включати теми та положення юридичної історії 
принаймні в один із курсів навчального плану. Деякі юридичні 
школи створили курс (іноді їх називають «Гуманітарні науки») з 
єдиною метою – впровадити у навчальну програму вказану норму; 
вони пропонують міждисциплінарний підхід до права, пов’язаний з 
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усіма вищезгаданими галузями навчання. Тим не менше, приблизно 
50% юридичних шкіл (факультетів) Бразилії мають принаймні один 
курс, який виключно присвячено вивченню юридичної історії. Як 
правило, ці курси тривають один семестр і охоплюють не тільки 
бразильську, а й історію права зарубіжних країн (розпочинаючи з 
вивчення правових основ в Античній Греції та Римі, доходячи до 
сучасних бразильських законів).

Деякі традиційні юридичні навчальні заклади пропонують широкий 
спектр курсів юридичної історії, такі як Юридична Школа (факультет) 
Сан-Паулу, заснована в 1827 році, і сьогодні є частиною Університету 
Сан-Паулу (Universidade de Sгo Paulo) [8].  Юридичний факультет 
(Faculdade de Direito) має два обов’язкові курси з вивчення римського 
права (Roman Law I і Roman Law II), одну обов’язкову дисципліну 
«Юридична історія» (Legal History I) та одну вибіркову (Legal History 
II). Ця наукова дисципліна викладається і в інших частинах світу, як 
приклад, в Університеті Сіднея (University of Sydney) [9], найстарішому 
державному університеті Австралії. Важливість вивчення «Юридичної 
історії» обґрунтовується тим, що знання історії права є основою для 
правильного розуміння загального права. Викладання тем з історії 
права спрямовано на надання студентам огляду історичного розвитку 
англійського права, особливо зосереджуючись на аспектах приватного 
права, а у лекціях приймають участь відомі науковців, судді та адвокати. 
Програма включає такі теми: витоки загального права; традиційна 
структура судів та судових рішень; розвиток судового процесу та 
доказів; володіння і власність; нерухоме майно; позови, судовий розгляд, 
договір та правопорушення; праці провідних правознавців стосовно 
історії англо-австралійського законодавства та ін. Курс розраховано 
на один семестр, наприкінці якого студенти пишуть есе на 2500 слів 
(50 % підсумкового балу) та складають півторагодинний іспит (50 % 
підсумкового балу). Не зважаючи на те, що у Сіднейському Університеті 
ця дисципліна викладається окремо, певні аспекти історії права 
зазначені у силабусах інших навчальних планів, а саме – «Китайське 
право та китайська правова система» та «Японське право». Римське 
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право викладається окремо, протягом одного семестру. Необхідно 
зазначити, що всі зазначені навчальні дисципліни є елективними, та 
обираються за власним розсудом студента.

Таким чином, викладання «Історії права» варіюється та має певні 
особливості залежно від країни та національної правової системи, 
але більшість університетів світу відзначають велику роль у вивченні 
історії права для прогнозування та вирішення сучасних і майбутніх 
проблем суспільства.
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ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

Віра Олегівна Качур

кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та 
історії держави і права Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ)

Дистанційне навчання сьогодні зайняло чільне місце серед форм 
отримання вищої освіти, оскільки відкриває найрізноманітнішим 
категоріям населення можливості здобути обрану ними спеціальність. 
До таких категорій  сьогодні можна віднести студентів, що поєднують 
роботу із навчанням, населення, яке проживає у віддалених районах 
або навіть тимчасово перебуває за кордоном, це і люди, постійно 
зайняті здійсненням професійної діяльності (керівники, бізнесмени 
й ін.), люди з обмеженими можливостями, безробітні, а також така 
специфічна категорія, як військовослужбовці строкової служби, 
вагітні жінки. Цей перелік не є вичерпним. Окрім того, дистанційна 
освіта допомагає здобувати паралельну освіту та здійснювати процес 
постійного оновлення вже отриманих раніше знань. Усе це потребує 
перегляду підходів до форм отримання професійних знань, розробки 
сучасних технологій та стандартів дистанційного навчання. 
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При використанні систем дистанційного навчання застосовуються 
поняття платформи дистанційного навчання та засобів створення 
електронних навчальних курсів. У Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України дистанційні технології 
використовуються головно для забезпечення навчального процесу 
для студентів різних форм навчання (денної та заочної), а також для 
роботи із студентами, які здобувають освіту у міжкафедральних 
навчальних лабораторіях, розташованих у різних регіонах України 
(м. Лубни, м. Малин, м. Мукачеве та ін.).

Єдині вимоги, порядок та правила роботи з навчально-
інформаційним порталом університету: створення електронних 
навчальних курсів для студентів Національного університету 
біоресурсів і природокористування України з дисциплін, передбачених 
навчальним планом за усіма спеціальностями ОС «Бакалавр» та 
«Магістр»; атестації електронних навчальних курсів, розміщених на 
навчально-інформаційному порталі, реєстрації студентів і викладачів 
сьогодні регламентуються єдиним положенням про навчально-
інформаційний портал НУБіП України [1].

Навчально-інформаційний портал університету (http://elearn.
nubip.edu.ua) є основним елементом електронного освітнього 
середовища університету в контексті реалізації одного з основних 
завдань Болонського процесу щодо створення глобального 
міжнародного освітнього середовища, головною перевагою якого є 
представлення навчального матеріалу в дидактично уніфікованому й 
формалізованому вигляді та надання можливості його використання 
у будь-якому місці і у будь-який час незалежно від форми навчання 
студента. Робота навчально-інформаційного порталу організована 
на основі використання платформи дистанційного навчання 
Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environment). За 
допомогою цієї системи студент може дистанційно, через Інтернет, 
відкрити електронний навчальний курс, ознайомитися з навчальним 
матеріалом, який може бути представлений у вигляді різнотипних 
інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, 
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електронний посібник), виконати завдання та відправити його на 
перевірку, пройти електронне тестування. Викладач має змогу 
самостійно створювати електронні навчальні курси і проводити 
навчання на відстані, надсилати повідомлення студентам, розподіляти, 
збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку 
оцінок та відвідування, налаштовувати різноманітні ресурси курсу 
і т. д. [1].

Щодо використання цієї платформи для забезпечення викладання 
саме історико-правових дисциплін, то воно буде мати певні свої 
особливості, що зумовлюються специфічним предметом їх вивчення.

Станом на вересень 2017 року всі історико-правові дисципліни, 
які забезпечує кафедра теорії та історії держави і права для студентів 
юридичного факультету (денна та заочна форми навчання, а також 
скорочений термін навчання), студентів ННІ післядипломної освіти 
та міжкафедральної навчальної лабораторії «Мукачівський аграрний 
коледж», що навчаються за спеціальністю 081 – «Право» (заочна форма 
навчання), а саме: історія держави і права зарубіжних країн, історія 
держави і права України, історія вчень про державу і право, а також історія 
української політико-правової думки, мають власні електронні навчальні 
курсі, які є повністю розроблені, апробовані, атестовані спеціально 
створеною комісією, що формується керівництвом університету, а також 
постійно використовуються студентами під час навчання.

Електронні навчальні курси, які розробляються на платформі 
дистанційного навчання Moodle, складаються з електронних ресурсів 
двох типів: а) ресурси, призначені для подання студентам змісту 
навчального матеріалу, наприклад, електронні конспекти лекцій, 
мультимедійні презентації лекцій, методичні рекомендації, відео 
та аудіо матеріали тощо; б) ресурси, що забезпечують закріплення 
вивченого матеріалу, формування вмінь та навичок, самооцінювання 
та оцінювання навчальних досягнень студентів, наприклад, завдання, 
тестування, анкетування, форум тощо. Всі електронні навчальні 
курси, розміщені на навчальному порталі Університету, повинні мати 
уніфіковану структуру [1].
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Розроблені мною електронні начальні курси складаються із 
таких важливих розділів, як: загальна характеристика курсу, змістові 
модулі (їхня кількість може коливатися від 2-х до 4-х), підсумкова 
атестація. На розсуд самого викладача можуть бути передбачені й 
інші структурні частини, однак вони не є обов’язковими.

Загальна характеристика курсу містить такі важливі елементи, 
як: робоча навчальна програма; опис (кількість кредитів, ECTS, 
кількість годин на лекційні та практичні заняття, самостійну роботу, 
підсумкова форма контролю, наявність чи відсутність курсової 
роботи) та структура навчальної дисципліни (зазначаються теми 
лекційних та практичних занять, самостійної роботи із розбивкою 
на змістові модулі та із зазначенням кількості годин, що відводяться 
на їх засвоєння); форми контролю і критерії оцінювання знань 
студентів (дається повний алгоритм «заробляння» балів за кожний 
із запланованих видів роботи); навчальна та спеціальна література 
для засвоєння дисципліни, а також інтернет-джерела із активними 
гіперпосиланнями та мультимедійні матеріали; термінологічний 
словник.

Далі розміщуються змістові модулі, кількість яких, як уже 
зазначалося, може коливатися від 2-х до 4-х. Сюди включаються 
(приклади наводяться виключно для денної форми навчання): 
теоретичний матеріал (повнотекстові лекції та їх презентації, що 
охоплюють не менше 20 слайдів); практичні заняття до тем із 
означеного змістового модуля, побудовані за загальноприйнятою 
схемою – мета, методичні рекомендації, список завдань, рекомендована 
література до теми, а також інші види робіт на розсуд викладача); 
навчальні тести для самоконтролю; завдання для самостійної 
роботи; модульний контроль (питання, що виносяться на модульний 
контроль та атестаційний тест із відповідного змістового модуля).

Завершальною із головних структурних частин електронного 
навчального курсу є підсумкова атестація, що включає контрольні 
питання, що виносяться на залік чи екзамен та безпосередньо сам 
тест для підсумкової атестації.
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Додатковими структурними частинами електронного навчального 
курсу можуть бути позааудиторна робота (наприклад, конкурси, 
брейн-ринги, вікторини тощо), курсова робота (тематика курсових 
робіт, вимоги щодо їх написання та оформлення, форум для 
обговорення) та ін. 

Слід зазначити, що кожний науково-педагогічний працівник 
сам визначає те, яким чином електронний навчальний курс буде 
використовуватися студентами різних форм навчання – чи буде 
спільним для усіх, чи окремим для кожної із форм навчання. 
Наразі, я можу висловити винятково власне бачення цього, яке 
базується на понад 5-річному досвіді використання цієї технології 
у навчальному процесі, – кожна форма навчання повинна мати свій 
власний електронний навчальний курс. Адже для студентів-заочників 
більше уваги необхідно зосередити саме на самостійній роботі та 
на проходженні навчальних тестів, хоча усі тексти лекцій та їх 
презентації викладаються у повному обсязі згідно робочої навчальної 
програми. Однак, це вже тема для іншого виступу та обговорень.

Література:
1. Положення про навчально-інформаційний портал Національного 

університету біоресурсів і природокористування України [Електронний 
ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ : НУБіП Укарани, 2016. – 
Режим доступу: http://elearn.nubip.edu.ua/mod/forum/discuss.php?d=1737 
(дата звернення 09.10.2017) – Назва з екрана.
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ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ 
І ПРАВА В США

Ольга Вадимівна Середа

кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави
і права України та зарубіжних країн Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)

На сьогодні в Україні тривають пошуки ефективної моделі 
правничої освіти. Відповідно до статті 5 проекту Закону України 
«Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої 
професії» № 7147, встановлено стандарт юридичної освіти як 
необхідний обсяг загальних і спеціальних компетентностей. Серед 
них – знання основ теорії та філософії права, інші практичні навички. 
Водночас заслуговує на увагу та обставина, що історію держави і права 
виключено з переліку фундаментальних правничих дисциплін. За 
такого підходу постає питання про доцільність викладання окремого 
навчального курсу з історії держави та права в правничих школах та 
її альтернативної інтеграції з окремими галузевими дисциплінами. 
Вирішення цих питань має велике значення як для фахової підготовки 
правників, так і організації учбового процесу. 

В професійній сфері історія держави і права не втрачає своєї 
актуальності в системі юридичних наук та має широку сферу 
застосування. По-перше, є визнаною фундаментальною наукою – 
на її методології засновані дослідження різних галузевих юридичних 
інститутів, вона надає реального розуміння понятійного апарату 
юридичних наук та галузей права. По-друге, вона вчить майбутнього 
правника критично і абстрактно мислити, розуміти людину, суспільні 
процеси; пізнавати соціальну і правову сутність держави і права; 
прогнозувати шляхи їх розвитку; виявляти причинно-наслідкові 
зв’язки між ними. Останній інструментарій особливо корисний для 
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набуття студентом професійних компетентностей, передбачених 
Стандартом юридичної освіти. Відтак свідчить про її належність до 
професійно-орієнтрованих самостійних дисциплін.

Однак ці якісні характеристики залишилися поза увагою 
дискусійного законопроекту, на що вказує обмеження спеціальних 
теоретичних компетентностей знаннями з основ теорії права та 
філософії права. Такий підхід обумовлений неповнотою розуміння 
ролі історії держави і права у вихованні та професійному становленні 
правника. На відміну від запропонованої моделі, міжнародна 
спільнота у сфері вищої юридичної освіти визнає історико-правову 
науку та формує відповідні навчальні курси. Зокрема успішні традиції 
викладання мають англійська та американська вищі школи, які є 
світовими лідерами правничої освіти.

Довкола юридичної історії в Сполучених Штатах Америки 
(далі по тексту – США) та Великої Британії сформувалася система 
цінностей. В їх основу покладено усвідомлення універсальності та 
перспективності історико-правових знань для розвитку держава і 
права. Однак перший історик права Англії, юрист і викладач  Фредерік 
Вільям Мейтленд використовував минуле, щоб показати еволюційну 
чи теологічну історію. Вчений став засновником сучасної юридичної 
історії Англії та США. Його послідовники вивчали еволюцію 
англійського загального права в американській правовій системі. Всі 
вони сформували критичне осмислення історії права, розкрили її у 
взаємозв’язку з культурою народу та його характером. Підкреслювали 
корисність юридичної історії для успішного становлення чинного 
права. Суддя Голмес красномовно підсумував багато класичних 
виразів того часу в формулі: «Життя права не було логічним, це був 
досвід» [1, с. 2]. Таких шанобливих і глибоких думок дуже багато, 
вони свідчать про юридичну історію як про цінність для майбутнього 
правника, як цінність на національному рівні.

У ХХ ст. вивчення юридичної історії в США визнано аксіомою 
та невід’ємною частиною навчального процесу. В березні 1961 р. 
Комітет з викладання історії права в навчальних програмах юридичних 
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шкіл Американського товариства історії права розпочав масштабне 
опитування юридичних шкіл, щоб з’ясувати характер і ступінь 
включення історії права в навчальний курс. За сприяння Американської 
асоціації правників було підготовлено і розповсюджено детальний 
опитувальник. Мета анкети – з’ясувати наявність (популярність) та 
зміст програм, що пропонуються в історії права, і як розглядаються 
історичні передумови в інших курсах юридичних шкіл. Хоча відповідь 
не потребувала  великого дослідження чи підготовки, опитувальник 
був ретельно розроблений, щоб охопити найважливіші фази навчання 
історії права. Анкета складалася з коротких, прямих запитань Більш 
детальні сфери (щодо змісту курсів) охоплювали загальні питання 
та вимагали короткого пояснення. Анкетування проводилося серед 
115 юридичних шкіл протягом 1961-1962 рр. Оцінці підлягали зміст 
програм, їх актуальність. Зроблено запити щодо використання книг 
та матеріалів у викладанні історії права та супровідних курсах. 
Анкетування отримало наступні результати. З вибраних 113 правових 
шкіл лише 31 включила в навчальну програму курс «Юридичної 
(правової) історії». Зміст курсу відрізнявся. У 26 шкіл він належав 
до спеціальних. 

Оригінальними курсами, де використовувалися історико-правові 
знання,  визнано курси: «Introduction to the Legal System»; «Foundation 
for Law Study»; «Legal Profession», «Legal Process» та «Introduction 
to Law». Ці орієнтаційні курси були розроблені з метою ознайомити 
першокурсників з законом і його походженням. У зв’язку з цим, лекції 
та семінари з цих питань не класифікувалися як суто історичні. Лише 
4 школи пропонували спеціальне вивчення історії права. Порівняльна 
історія права була представлена лише в Університеті права Маямі.

Виявлено дихотомію між англійською юридичною історією та 
американською правовою історією: в Гарвардському університеті, 
школі права Університету Св. Луї вони подавалися окремими курсами. 
У кількох випадках зустрічалися краєзнавчі місцеві форми правової 
історії. У школі права Університету Вашингтона викладається історія 
права штату Міссурі. Окремі курси локальної історії права притаманні 
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Техасу і Луїзіані. Такий підхід обумовлений специфікою розвитку 
права цих штатів. Воно розвивалося поза юрисдикцією загального 
права.

Як орієнтаційні курси, історію права викладали на першому курсі. 
У більшості закладів (18) історію права як самостійну дисципліну 
викладають для студентів третього курсу. Щодо системності 
викладання, то 22 з  31 школи пропонували курс раз нарік. В свою 
чергу Гарвард – кожного семестру. Решта опитаних шкіл  – курс рідше 
ніж раз на рік, переважно в чергові роки або в кожному третьому 
семестрі. 

Історія права належить як до обов’язкових, так і вибіркових 
дисциплін. У її викладанні використовувалися лекції, обговорення 
в класах, запрошуються гостьові лектори, поширеним був метод 
«бесіди і дискусії». В університеті Канзасу студенти готували 
доповідь на обрану тему і статтю. Студентські презентації поєднано з 
лекціями. 

Юридичні школи починали  курс з історії примітивних і ранніх 
правових систем. Лише один університет зупинявся на детальному 
вивченні правових систем давніх східних держав. Як правило вони 
орієнтовані на вивчення англійсько-американського права. Наприклад, 
в Університеті Гарварду вивчалася історія права Англії. Предметом 
вивчення є право Англії від завоювання. Особлива увага відведена 
витокам центральних судів, розробка судової системи, загальне 
правомочність і форми дій; до історії справедливості, законодавства 
та його інтерпретації, принцип прецеденту, юридична професія; 
до розробки закону про нерухомість, договір та правопорушення. 
Семінари Гарварду покладаються на вивчення впливу на право 
культурних, економічних та конституційних змін. Ці семінари також 
пропонуються випускникам. Лише Університет Маямі широко 
аналізував різні правові системи в контексті порівняльної історії 
права, підкреслюючи її важливість для випускників. Цей курс 
розглядав історію загального права та справедливості, судів, розвитку 
процедури [1].
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Сучасне викладання історії права США зберігає традиції 
викладання та підходи, вдосконалюються форми роботи зі студентами 
на засадах академічної свободи та авторського підходу лекторів.

Отже, в навчальних закладах США історія права відіграє подвійну 
роль. З однієї сторони, це – провідник в право для перших курсів, 
а з іншої – експерт з проблем глобальних державотворчих процесів 
для старшокурсників. Правова школа Гарварду сьогодні так орієнтує 
студентів на вивчення юридичної історії. Її методична позиція полягає 
у ставленні до  юридичної історії як дисципліни, що  збагачує наше 
розуміння як минулих суспільств, так і наших власних. Вона дає 
відповіді як змінюється право; за якими правилами розвивається 
наш світ? Вивчення історії права відкриває очі на альтернативи, вона 
вчить порівнювати та оцінювати рішення. Історія відкриває очі на 
наш різноманітний світ.

Історія держави і права як наука та навчальна дисципліна 
потрібна сучасній юридичній освіті. Проблема не в доцільності 
історії держави і права як навчальної дисципліни, а в тому, що вона 
втратила зв’язок з правовою дійсністю та студентами. Тим самим 
применшено її виховну і функціональну роль. За таких умов історія 
держави і права як навчальна дисципліна, перебуває у стані боротьби 
за студента, конкуруючи з іншими навчальними курсами. На жаль, 
сьогодні потрібно доводити студенту власну актуальність. Однак з 
іншої сторони, це чудовий момент, щоб змінити формат. Як змінитися? 
Як бути цікавим для студента? Це головні питання для науковців-
викладачів. Відповіді на них лежать в площині переосмислення 
власного педагогічного досвіду та міжнародної практики викладання. 

Література: 
1. Edward D. Re, Legal history courses in American law schools / Режим 

доступу: http://www. americanuniversitylawreview.org/pdfs/13/13-1/re.pdf
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ВАЖЛИВІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ ВИКЛАДАННЯ 
ІСТОРІЇ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО 

У КЛАСИЧНИХ ВУЗАХ 

Юлія Володимирівна Молла

кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії 
та історії держави і права Східноєвропейського національного 

університету  імені Лесі Українки (м. Луцьк)

Історія кафедри теорії та історії держави і права 
Східноєвропейського національного університету розпочалась із 
заснування правничого факультету у 1993 році. Тоді викладання 
теорії держави і права та комплексу історико-правових дисциплін 
передбачалось у складі кафедри публічного права. Адже теоретичні 
основи правознавчої науки є тим базисом та початковим щаблем з якої 
починають свою цікаву та захоплюючу путь у вивченні правознавства 
студенти-першокурсники. Це той важливий крок, який у свій час 
подолав кожен знаний та титулований юрист практик або ж теоретик.

Після створення кафедри теорії та історії держави і права 
науково-педагогічний персонал зберіг традиції забезпечивши 
дослідження історико-правового циклу, і зокрема - історії вчень про 
державу і право. Дана наука – це одна з дисциплін, що вивчаються 
на юридичних факультетах класичних вищих навчальних закладів 
України. Серед науково-педагогічного персоналу, що забезпечував 
викладання дисципліни – Кравчук Микола Артемович, Крисюк Юрій 
Петрович, Молла Юлія Володимирівна. Викладаючи даний предмет, 
розуміємо – цей курс надає студентам можливість познайомитися 
з різними конкуруючими між собою способами аргументації, які 
можна використовувати для обґрунтування тієї чи іншої правової 
тези. Вивчення історії вчень про державу і право дозволить студентам 
виявити також стійкість і повторюваність деяких політико-правових 
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проблем на протязі століть. Тому освоїти курс історії вчень про 
державу і право – значить зробити ще один крок вперед до розуміння 
сутності державно-правових явищ.

На сьогоднішній день міркування про місце історії вчень про 
державу і право в системі юридичних наук не вирішене однозначно. 
І це викликає хвилювання з приводу долі цієї дисципліни у істориків-
правознавців. Адже одна когорта авторів стверджує, що історія вчень 
про державу і право як наука і навчальна дисципліна склалася в нашій 
країні в рамках юриспруденції і до недавнього часу входила тільки в 
систему вищої юридичної освіти. Проте, це наука суміжна: як і інші 
історико-правові науки, вона знаходиться на стику загальноосвітніх та 
юридичних дисциплін. До неї органічно входять елементи філософії, 
етики, соціології, політології та історії.

Попри все, усі погоджуються у тому, що завдання цієї дисципліни 
– на конкретному історичному матеріалі показати закономірності 
розвитку державно-правової ідеології, познайомити студента з 
історією найбільш значних і впливових теоретичних концепцій 
держави і права минулих епох, що зберегли значення в наш час. 
Завданням курсу є формування теоретичного мислення студента-
юриста, виховання вміння зіставляти і самостійно оцінювати 
державно-правові доктрини минулих епох і сучасності. Для юриста 
історія політичних і правових навчань – те саме, що для філософа – 
історія філософії, для економіста – історія економічної думки, для 
філолога – історія мовознавства, для мистецтвознавців – історія 
естетики, для лікарів – історія медицини, для інженерів – історія 
техніки і т. д. 

Важливо відзначити, що протягом довгих років викладання 
комплексу історико-правових дисциплін, викладачами кафедри 
утверджувалась політика незалежності. Незалежності від політичної 
ситуації в державі, незалежності від економічної скрути, адже наукою 
можна перемогти усі негаразди, вона є тим рятівним судном що 
відносить нас до вищих сфер від світу приземленого. Викладаючи 
основоположні дисципліни працівники кафедри не тільки діляться 
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своїми знаннями, вони передають молоді свій досвід, повагу до рідної 
землі, утвердження того що держава потребує активну, освічену зміну. 

Важливо пам’ятати і про підростаюче покоління, світогляд якого 
формується, і якому потрібні наочні приклади незалежних, впевнених у 
власних силах педагогах. Розвиток науки, техніки та інтелектуального 
потенціалу країни дозволить перетворити нашу Державу з ресурсного 
придатку для розвинутих країн Європейського союзу на самостійну 
одиницю, що гармонійно та невпинно розвиватиметься.

НЕОБХІДНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ 
ТА ПРАВА В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

(історико-правовий аспект)

Андрій Юрійович Бойчук 

кандидат юридичних наук, 
суддя Приморського суду м. Одеси (м. Одеса)

Актуальність роботи пов’язана з необхідністю доказування 
та обґрунтування зваженої позиції наукової громадськості, а саме 
істориків права, керівництву Міністерства освіти і науки України, 
котре вважає за недоцільне викладання дисципліни: “Історія держави 
і права України”. На думку керівництва цей курс повинен бути 
зведений до мінімуму та викладатися у вигляді факультативного 
курсу для студентів, які отримують юридичну освіту. З іншого 
боку, висловлюються пропозиції стосовно повного скасування цієї 
дисципліни та пропонуються деякі питання держави та права України 
включати в курс таких дисциплін, як кримінальне, адміністративне, 
цивільне, морське право та інші. Одночасно з цим у багатьох вузах 
спостерігається процес скорочення загальної кількості годин, 
які виділяються на викладення цього предмета. Такий підхід до 
юридичної освіти завдає шкоди рівню підготовки майбутніх фахівців. 
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Необхідність викладання історії держави та права пов’язана із 
складною динамікою та суперечливими тенденціями процесів 
державотворення та розвитку права в Україні. Історія держави та 
права України викладалась у радянський період неповно, а в часи 
незалежності багато тем залишилися поза увагою навчальних програм. 
Важливою обставиною є те, що керівники Міністерства освіти і науки 
недостатньо добре знають історію розвитку юридичної освіти в 
Україні. Аналогічна ситуація склалася наприкінці 40-х років минулого 
століття, коли також постало питання про реформування підготовки 
студентів-юристів. З метою вирішення цієї проблеми 5 жовтня 1946 р. 
Центральний Комітет Комуністичної партії СРСР прийняв Постанову 
«Про розширення і поліпшення юридичної освіти в країні». Згідно 
з цією Постановою, тодішні можновладці зазначали, що радянські 
юристи мають більш ґрунтовно вивчати історію держави та права. 
Передбачалося збільшити з 1947 р. кількість студентів на перших 
курсах юридичних факультетів університетів і юридичних інститутів, 
відкрити нові юридичні вищі й середні спеціальні навчальні заклади, 
забезпечити підготовку і видання підручників за галузями юридичної 
науки, збільшити прийом до аспірантури з питань права, організувати 
річні вищі курси вдосконалення кваліфікації юристів тощо.

Важливим аргументом у необхідності викладання дисципліни 
є чергування різних періодів розвитку держави та права України в 
умовах існування та ліквідації самостійної Української держави. Так, 
першою самостійною державою була Київська Русь, а з її окремих 
князівств утворилися білоруські та руські князівства. Знищення 
Київської Русі та інших князівств татаро-монголами призвело 
до занепаду українських земель та їх поступового переходу під 
управління Великого князівства Литовського. На практиці – це 
рецепція норм римського права, вплив західноєвропейських правових 
положень на законодавчу систему, яка діяла на українських землях. 
Одночасно з цим інша частина українських земель увійшла до складу 
Московського князівства, яке згодом перетворилося на Російську 
державу, а пізніше на Російську імперію. На цих теренах діяли норми 
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російського імперського права, які не враховували місцевих традицій 
та звичаїв українського населення. Іншим вектором розвитку стала 
доля західної частини українських земель, які з 1340 р. почала 
захоплювати Польща, коли до цієї держави була приєднана Галичина. 
На думку А. П. Ткача, польське панування значно погіршувало стан 
українського населення через поширення польської господарчо-
політичної та правової системи, а також феодальної анархії [1, 
c. 43]. На цей процес накладалося поширення католицтва, що означало 
посилення національно-релігійного гніту. У результаті Визвольної 
війни українського народу проти Польщі утворилася незалежна 
українська держава – Гетьманщина, яка отримала в науковій літературі 
назву «Козацька-гетьманська держава». На думку В. С. Кульчицького, 
стався перехід від форм військової організації, які склалися в часи 
війни, до державних форм мирного часу [2, c. 5]. Як зазначає вчений, 
основним джерелом «попередніх прав» в Україні було звичаєве право, 
яке регулювало діяльність козацьких органів влади, земельні, сімейні 
та інші відносини [2, c. 7]. Іншим важливим осередком української 
державності була Запорізька Січ, яка формально підпорядковувалась 
гетьману, але мала власні органи влади, суд та армію. Російська 
держава, починаючи з часів Московської Русі, завжди ставила перед 
собою мету роз’єднати та по частинах приєднати до себе українські 
землі. 

Одним із перших кроків у цьому напрямі була ліквідація 
Слобожанщини на підставі маніфесту Катерини ІІ від 28 липня 
1765 р., згідно з яким козаки лишились своїх привілеїв і переводилися 
в розряд руських військових. На території Слобожанщини було 
утворено Слобідсько-Українську губернію з адміністративним 
центром у Харкові. Аналогічний сценарій використаний при ліквідації 
Гетьманщини в 1764 р., яка була перетворена на одну з провінцій 
імперії на чолі з генерал-губернатором П. О. Рум’янцевим. Як зазначав 
А. П. Ткач, правова система цього історичного періоду базувалась на 
Литовському Статуті, збірниках магдебурзького права, положеннях 
звичаєвого права, а також правових нормах, які регулювали феодальну 
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власність на землю та кріпосний стан селянства [3, c. 461]. Подібним 
чином Катерина ІІ у 1775 р. видала указ про ліквідацію Запорізької 
Січі, який призвів до знищення останнього осередку української 
незалежної держави. 

Наступним кроком у поділі України були три розділення Польщі, 
які призвели до поділу українських земель у 1867 р. між Австро-
Угорською монархією та Російською імперією. Такий поділ України 
зберігався до Першої світової війни, тобто на західній частині України 
діяли норми австрійського права, а на інших землях – російське 
імперське законодавство. При цьому вплив західної традиції права 
у вигляді парламентської діяльності, громадянського суспільства, 
можливості вільно друкуватися в газетах відчувається до теперішнього 
часу. Наприкінці жовтня 1917 р. стався Жовтневий переворот, який 
призвів до розпаду Російської імперії та появи замість неї нової 
держави – Радянської Росії. Західноукраїнські землі в результаті війни 
між Радянською Росією та Польщею, згідно з Ризьким договором 
1921 р., перейшли під владу Польщі, а Закарпатська Україна стала 
частиною Чехословаччини. Достатньо складні процеси відбувалися 
на наддніпрянській та східній і південній частинах України, де в 
різні історичні часи існували уряди Центральної Ради, гетьмана 
П. Скоропадського, Директорії, прорадянський уряд Х. Раковського, 
об’єднання анархістів під керівництвом Н. І. Махно. Радянські війська 
поступово знищили всі ці осередки самостійної України та сприяли 
створенню УСРР із столицею в місті Харкові. Цілком зрозуміло, що на 
цих землях почала складатися радянська модель права з усіма видами 
та особливостями, характерними тоталітарному режиму. Новий етап 
змін кордонів українських земель почався у 1939 р. та продовжився 
у 1945 р., коли до складу УРСР увійшли західна частина України, 
Закарпатська область, Буковина та південна частина Бессарабії. У 
таких територіальних межах Українська держава проіснувала до 
1991 р., коли відбувся розпад СРСР. Цілком зрозуміло, що на кожному 
з цих етапів діяли: певна система органів державної влади, норми 
права, судоустрій, система покарань за скоєння правопорушень. Таку 
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складну історію держави та права не має жодна з європейських держав, 
тому підготувати студента-юриста без розуміння її особливостей 
неможливо. Знання даної сфери юридичної науки можуть дати 
студентам можливість більш ґрунтовно підійти до розгляду змісту 
законодавчих актів і допоможуть уникнути помилок, які мали місце 
в минулому та дозволять значно підвищити ефективність прийнятих 
актів.
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Порівняльне історико-правове дослідження починається зі збору 
джерел. При цьому дослідник визначає місце і зв’язки джерела в 
ланцюзі історичних подій, виявляє зв’язки обраного джерела з 
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іншими джерелами, оцінює його значення для розв’язання наукової 
проблеми, добирає ті з них, які найповніше, всебічно характеризують 
порівнювані історико-правові об’єкти.  

Історичні джерела це своєрідна об’єктивна передумова пізнання 
минулого, оскільки саме з них можна добути відомості про останнє [1, 
с. 102–103]. Без їх дослідження та опрацювання неможливе вивчення 
історико-правової дійсності. Кожне історичне джерело являє собою 
складне суспільне явище, діалектичну єдність об’єктивного і 
суб’єктивного. Між реальною дійсністю та історичним джерелом 
знаходиться лише свідомість автора, творця джерела. Іншими словами, 
джерело та реальна дійсність перебувають між собою у двочленному 
зв’язку: минуле – джерело [2, с. 18]. Відповідно, збираючи історичні 
джерела в рамках свого дослідження, історик-компаративіст повинен 
враховувати як те, що багато свідчень, які мають значення для його 
роботи, взагалі не збереглося, так й те, що історичні діячі завжди 
виражали інтереси певних політичних і класових груп суспільства, 
і це позначалося на створюваних ними документах. 

Взагалі, особливість історико-правової науки у порівнянні з 
природніми полягає у тому, що конкретні державно-правові події та 
явища, які вона вивчає, не піддаються безпосередньому дослідженню. 
Одразу після своєї появи вони стають надбанням минулого, а умови їх 
виникнення настільки своєрідні, що штучно їх відтворити неможливо. 
Відомості про минуле людського суспільства містяться у залишках 
знарядь і засобів праці людей попередніх епох, предметах їх вжитку, 
архітектурних спорудах, билинах, піснях, приказках та прислів’ях, 
самій мові тощо. Особливо багато історичних, у тому числі історико-
правових [3, с. 422–423], фактів залишилося у складі писемних 
пам’ятників у вигляді законодавства, державних і приватних актів, 
публіцистичних і художніх творів та ін. 

У контексті методики здійснення порівняльного історико-
правового дослідження, окрім визначення і характеристики поняття 
історичного джерела, важливим також є питання систематизації всіх 
джерел, що можуть бути залучені до проведення подібного виду 
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робіт. Очевидно, що з’ясування найбільш оптимальної їх класифікації 
значно спростить роботу історика-компаративіста та сприятиме 
значній економії часу. 

На наш погляд, найбільш адекватною класифікацією історичних 
джерел, як зарубіжних, так і вітчизняних, є їх поділ на типи і види. 
При цьому сутність найбільш великих категорій джерел виражається 
терміном «тип», а більш компактних та чітко окреслених – терміном 
«вид». Зокрема, згідно до цієї схеми виділяють наступні основні 
типи: 1) письмові; 2) речові; 3) етнографічні; 4) усні, або фольклорні; 
5) лінгвістичні; 6) фотокінодокументи; 7) фотодокументи [2, 
с. 32]. Деякі дослідники до основних типів джерел включають 
також науково-технічну документацію, зображувальні, результати 
соціологічних досліджень тощо [4, с. 215]. Незважаючи на те, що 
окремі типи за цією класифікацією можуть суміщатися (наприклад, 
етнографічні, усні (фольклорні) та лінгвістичні джерела можуть бути 
представлені як у письмовій формі, так і у вигляді фоно-фотоджерел), 
суто в технічному сенсі вона є досить вдалою, оскільки дозволяє 
зрозуміти, які типи джерел можна залучати до компаративної роботи 
з історико-правової тематики. 

Разом з тим, слід відзначити, що незважаючи на все різномаїття 
історичних джерел, основним типом, з яким має справу історик-
компаративіст, є письмові пам’ятники, зміст яких переданий за 
допомогою графічних знаків. Як правило, вони представлені якими-
небудь текстами або є їх частиною. Письмові джерела дійшли до нас 
у вигляді епіграфічних надписів, графіті, рукописів та друкованих 
матеріалів тощо. 

Очевидно, що, зважаючи на велику кількість письмових джерел, 
вони також потребують свого упорядкування. Виходячи з потреб 
методики порівняльного історико-правового дослідження, на нашу 
думку, доцільним буде розподілити всі види письмових джерел на дві 
великі групи: історико-правові документи та інші історичні джерела. 
Зауважимо також, що ця диференціація обумовлена, передусім, 
своєю значною інструментальною цінністю для дослідника, оскільки 
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сприяє формуванню ще на етапі збору джерел компаративної роботи 
первинної уяви про порівнювані історико-правові об’єкти. 

Незважаючи на те, що вказане розбиття джерел є вимушеним і у 
певній мірі штучним, воно дозволяє у подальшій роботі з історико-
правовими об’єктами застосовувати різний (і доволі специфічний) 
дослідницький інструментарій до вказаних двох груп письмових 
пам’ятників. У цілому ж це сприятиме усуненню плутанини під 
час формування джерельної бази компаративного дослідження, а 
також значному підвищенню ефективності роботи компаративіста. 
Схематично така систематизація письмових джерел порівняльного 
історико-правового дослідження буде виглядати наступним чином: 

Рис. 1. Письмові історичні джерела у структурі знань 
про історико-правовий об’єкт порівняльного аналізу

Цілком зрозуміло, що предметом уваги дослідника, будуть, 
насамперед, історико-правові документи, що являтимуть собою 
основу історико-правових об’єктів порівняльного аналізу, а вже 
потім – всі інші історичні джерела, які виконуватимуть допоміжну 
– пояснювальну функцію.

Історико-правовий документ можна визначити як матеріальний 
(письмовий) носій історико-правової інформації, який має необхідні 

 

’
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реквізити, що дозволяють його ідентифікувати, й призначенням 
якого є регулювання суспільних відносин. Інакше кажучи, історико-
правовим документом у досліджуваному контексті є будь-яке 
письмове історичне джерело, що містить інформацію про право 
тієї або іншої епохи, яка є офіційно зафіксованою відповідно до 
конкретно-історичних умов. Найбільш поширеними видами історико-
правових документів є правові прецеденти, закони та підзаконні 
акти, конституції, декларації, універсали, ордонанси, асизи, декрети, 
договори та ін.

Також необхідно зазначити і про те, що достовірність історико-
правового документа повинна бути встановлена та (або) підтверджена 
згідно до методики перевірки історичних джерел на фальсифікацію. 
Крім того, у випадках, коли основу порівнюваних об’єктів становлять 
стародавні історико-правові документи, які дійшли до нашого часу у 
вигляді численних редакцій і списків, обов’язковим є встановлення 
не лише достовірності конкретного списку, але і його повноти щодо 
відображуваних правовідносин. 

Оскільки у центрі уваги історика-компаративіста на стадії збору 
джерел, окрім історико-правових документів, знаходяться також й 
інші досить численні історичні письмові пам’ятники, варто навести і 
їхню класифікацію. При цьому зауважимо, що об’єктивно неможливо 
дати універсальну класифікацію письмових джерел, оскільки в 
кожній країні існують свої специфічні їх види, а тому обмежимося 
систематизацією виключно вітчизняних зразків. 

Так, Л. М. Пушкарьов розчленовує всі письмові джерела на два 
роди: діловодні та оповідальні [5, с. 188–268]. Враховуючи специфіку 
порівняльного історико-правового аналізу, пропонуємо діловодні 
поділяти на три види: картографічні, статистичні і канцелярські, 
а оповідальні на чотири: особові, художні, історичні та наукові. 
Відповідно, до картографічних джерел слід включити карти, 
історичні, політичні та економічні плани тощо; до статистичних – 
економічну, політичну та культурну статистику; до канцелярських – 
грамоти, реєстри, книги, накази, ділову переписку та ін.; до особових 
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– листи, щоденники, мемуари; до художніх – нариси, лірику, драми, 
романи, розповіді, повісті та ін.; до історичних – історичні повісті, 
хронографи, літописи; до наукових – історичні, історико-правові та 
філософсько-соціологічні праці, а також географічні описи тощо. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРІОДИЗАЦІЇ 
ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ

Ліліана Едуардівна Шевчук

кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави, 
права та політико-правових учень Львівського національного 

університету імені Івана Франка (м. Львів)

Становлення і розвиток держави і права як відносно самостійних 
явищ має свою часову характеристику, яка трансформується в 
проблеми різного роду. Одна з них – періодизація державно-правового 
процесу, яка, як необхідна методологічна операція, має величезне 
концептуальне значення для історико-правового пізнання. Разом 
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із тим, ця проблема належить до найбільш дискусійних, активно 
обговорюваних і найменш розроблених теоретико-методологічних 
проблем історико-правової науки. Її актуальність на сучасному етапі 
обумовлена також тим, що у пострадянській, зокрема українській, 
історико-правовій науці, після перегляду багатьма вченими відношення 
до марксистської формаційної теорії, звичайними явищами стали 
відмова від одних теоретичних схем і перебільшення ролі інших, 
заміна системної конструкції періодизації історико-правового процесу 
довільним поділом матеріалу із чисто суб’єктивних міркувань. 

Порушена проблема – цікава, важка і вічна. Дискусія стосовно 
критеріїв періодизації, як випливає із ознайомлення з основними 
науковими напрацюваннями у цьому питанні, завжди триватиме і це 
є добре, бо свідчить що історія загалом та історія держави і права, 
зокрема, жива і розвивається. 

Необхідність і важливість періодизації історії держави і 
права обумовлені такими критеріями: по-перше, суто науковими, 
пізнавальними причинами, оскільки глибоке і різностороннє пізнання 
процесів національного праводержавотворення вимагає певної 
упорядкованості історико-правових подій і явищ, виокремлення 
вузлових моментів в історії держави і права, що сприяє виявленню 
і формулюванню закономірностей становлення і розвитку держави 
і права по-друге – „освітніми”, „педагогічними” причинами, адже 
будь-яке навчання, викладання і педагогічний виклад припускають 
поетапність засвоєння матеріалу і наявність загальної схеми 
послідовності у тимчасовому потоці, прагнуть до ясності й простоти, 
вимагають певної систематизації, якою у даному випадку і є 
періодизація.

Періодизація державно-правового процесу – це поділ цього 
процесу за шкалою часу у формі визначених, наступних один 
за одним, історичних періодів (ступенів, фаз, етапів,). Серед 
проблемних моментів – виділення меж періодів і переходів між ними, 
співвідношення загального і особливого, всесвітньо-історичного, 
регіонального і локального. Час – головна категорія і кількісна основа 
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будь-якої періодизації, за допомогою котрої науковці намагаються 
відповісти на два питання – з погляду дослідження державно-
правового буття – на які періоди поділяти наявні зміни, а також 
з погляду викладання – чи відповідає періодизація об’єктивним 
історичним реаліям. Будь-яка періодизація, володіючи значним 
евристичним потенціалом, здатна додати стрункості теорії, але в 
той же час, маючи справу зі складними соціальними явищами, що 
розвиваються, вона ж і неминуче спрощує історичний процес. З огляду 
на це справедливим виглядає твердження, що будь-яка періодизація 
страждає однобічністю і значними або менш значними розбіжностями 
з реальністю. Але міра цієї однобічності та відносності залежить 
насамперед від правильності обраних дослідником методологічних 
засобів для відображення стадіальності розвитку історичного процесу.

На сьогодні визначилися дві основні групи методологічних 
підходів до періодизації історичного процесу взагалі та державно-
правового процесу, зокрема. Одна із них включає моністичні підходи 
(унітарно-стадіальний, лінійно-стадіальні, європоцентристський), 
інша – плюралістичні (плюрально-циклічні, цивілізаційний). У 
рамках кожного з підходів виокремлюються численні концепції, 
побудовані на різних підставах. Характерною ознакою моністичних 
підходів є однолінійність, опис єдиної лінії розвитку людства. 
Всі вони орієнтуються на історію Західної Європи, тобто є 
європоцентристськими. Так, базова ідея формаційного підходу – 
єдність людської історії та її прогрес у формі стадіального розвитку. 
Хоча у даний час п’ятичленна періодизація втратила колишні позиції, в 
науковій літературі останніх років висловлюються найрізноманітніші 
думки з приводу оновлення формаційної теорії, робляться численні 
спроби її модернізації. 

Основними недоліками формаційного підходу є наступні: він 
виокремлює лише один фактор розвитку суспільства – соціально-
економічний, залишаючи решту чинників поза увагою, зменшуючи 
тим самим роль культурно-духовного життя суспільства у  розвитку 
державності і права; європоцентризм: його розроблено на матеріалі 
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історії Західної Європи і без достатніх підстав перенесено на 
всесвітню історію, результатом чого є те, що реальні тенденції і форми 
розвитку суспільств у багатьох регіонах і країнах світу, перш за все, 
всього Сходу, не укладаються в схему п’яти формацій; однолінійність 
у трактуванні історичного розвитку державності і правової системи 
як механічна зміна одного історичного типу держави і права іншим 
що не відповідає реальному ходу історії з  його різноманіттям шляхів 
і  форм державно-правового розвитку, з  циклічністю цього розвитку, 
можливістю поворотних процесів при зміні типів держав і права; 
утопічність – сенс і фінал розвитку комунізм як ідеальний стан 
суспільного життя без держави і права; зводить державу і право до 
ролі інструменту політичного панування експлуататорського класу.

Існують і сучасні унітарно-стадіальні концепції – наприклад 
теорія індустріального суспільства, теорія постіндустріального 
(надіндустріального, технотронного, інформаційного, сервісного 
тощо) суспільства. 

Головна ідея плюралістичних (плюрально-циклічних, 
цивілізаційного) підходів – заперечення єдності історії людства і 
його прогресуючого розвитку. При цьому використовувалися різні 
терміни для позначення історичних одиниць що виокремлюються 
згідно з цими підходами, але найчастіше використовувалося поняття 
„цивілізація”. Однолінійності протиставлялася багатолінійність, 
зміні стадій розвитку в масштабі людства – чергування історичних 
одиниць (культурно-історичних типів, культур, цивілізацій тощо), їх 
виникнення, розквіт і загибель. Якщо лінійно-стадіальні концепції 
абсолютизували безперервність розвитку, то плюрально-циклічні – 
його переривчастість. Важливим етапом у розвитку плюралістичної 
парадигми став цивілізаційний підхід О Шпенглера, А. Тойнбі, 
С. Хантінгтона та ін. 

Недоліками цивілізаційного підходу вважається відсутність 
єдиної цивілізаційної теорії. В дійсності існують різні теорії 
цивілізацій, а сам цивілізаційний підхід є певним сумативним 
набором схожих методологічних установок, принципів. Сам 
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термін «цивілізація» також є досить багатозначним; аморфність, 
розпливчастість критеріїв, за якими характеризуються цивілізації, 
їх типи, слабка визначеність причинно-наслідкових зв’язків між цими 
критеріями; ігнорування взаємодії між співіснуючими локальними 
цивілізаціями, суспільствами, державами і правовими системами.

З огляду на означене видається, що створення цілісної правової 
картини будь-якого історичного періоду вимагає синтезу положень 
цивілізаційного і формаційного підходів. Формаційний підхід багато 
чого може дати для розвитку цивілізаційного підходу. У той же час 
цивілізаційний підхід дозволяє подолати вищезгадані недоліки 
формаційного підходу. Крім того, цілком можливо і виправдано – 
застосування у рамках такого підходу інших концептуальних підходів 
і методів. Тож варто зазначити про існування інноваційних підходів 
до періодизації історичних процесів – наприклад періодизації, за 
аналогією з технічними науками, яку, на думку І. Б. Усенка, можна 
вважати певною системою координат, яка має умовний характер, але 
дає змогу історику права зводити історичні факти в певну систему 
та накреслювати, так би мовити, «графіки» суспільно-політичного 
та державно-правового розвитку; інформатико-кібернетичної і 
математичної моделі, що доповнюють одна одну, взаємозаповнюють 
прогалини кожної, а тому розглядаються в сукупності, тощо.

Більшість із вищезазначених підходів використовують і до 
періодизації історії держави і права України. А саме –  хронологічний: 
згідно з цим підходом українська історія постає у вигляді таких 
великих часових етапів, як первісна епоха, стародавній світ, 
середньовіччя, новий і новітній часи; формаційний – за цим 
підходом принципове значення має відокремлення рабовласницького, 
феодального, капіталістичного та соціалістичного періодів розвитку 
Української держави і права; концепція поділу української історії 
за основними періодами становлення, розвитку і функціонування 
української державності. Зокрема, тут виділяють: стародавню добу, 
княжу добу, польсько-литовську добу, козаччину і Гетьманську 
державу, перебування українських земель у складі Російської та 
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Австро-Угорської імперій, українську національно-демократичну 
революцію (1917–1920 рр.), радянську Україну і незалежну 
Українську державу. Недоліками такого підходу є провінційність, 
штучна ізоляція українського історико-правового процесу від 
ширшого, в першу чергу європейського контексту; цивілізаційний – 
цей підхід до періодизації історії держави і права України набув 
поширення порівняно нещодавно і полягає у тому, що конкретний 
період історичного розвитку визначається не стільки об’єктивно-
матеріальними, скільки ідейно-духовними та культурологічними 
чинниками. 

В світлі вищезазначеного постає питання чи варто в підходах 
періодизації української державно-правової історії вигадувати окрему 
періодизацію української історії, чи брати за основу систематизацію 
всесвітньої історії, адже і там не все так просто. Переконані – 
загальноєвропейську модель можна і варто застосувати до України, 
зробивши лише невеликі уточнення-поправки. Такий підхід дає 
мінімум три переваги: – така періодизація ґрунтується на реальній 
структурі самого історичного процесу, – органічно вписує українську 
історію в загальноєвропейський розвиток, – водночас вона дозволяє 
виявити коли і чому відбувся відхід від європейських цінностей, які 
історичні явища і події зумовили відставання в державно-правовому 
розвитку України від провідних європейських країн.

Для періодизації історії держави і права України можемо 
застосовувати синтез різних підходів: в першу чергу цивілізаційного 
як основного, поєднаного з хронологічним і окремими аргументами 
формаційного та інших. Факти свідчать, що Україна тяжіє до 
європейської цивілізації, підґрунтя чому заклали греко-римські впливи 
з VII ст. до. н. е. Київська Русь – утворилася одночасно з постанням 
інших середньовічних держав Європи. Ця перша українська держава 
за головними параметрами була типовим для середньовічної Європи 
державним утворенням, а отже, органічною частиною молодої 
європейської цивілізації, про що зокрема свідчать тісні економічні, 
політичні, культурні, династичні зв’язки. Вона облаштовувалася за 
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європейськими принципами і була місцевим різновидом європейської 
державності середньовіччя. Соціально-економічні процеси в 
Київській Русі – аналогічні загальноєвропейським. Певна економічна 
і політична незалежність мешканців міст – ремісників, купців та 
великих землевласників – бояр і церкви, не сприяли монополізації 
влади князем і перешкоджали виникненню деспотичного режиму. 
Княжа дружина була різновидом європейського лицарства. Прийняття 
загальноєвропейської релігії (християнства, а не православ’я в 
сучасному розумінні) інкорпорувало українську державу у європейську 
духовну спільноту. Татаро-монгольське нашестя перервало цей 
генетичний зв’язок, але і надалі Київ і Галич, а відтак Львів, на відміну 
від Володимиро-Суздальського князівства, перебували в лоні Європи, 
тривало монгольське іго тут вдвічі менше (126 р.) – до поразки татар 
на Синіх водах 1362 р. З XIV ст. було втрачено незалежність, але не 
тісні зв’язки з Європою. Якщо прослідковувати хід історичних подій 
в подальшому, стає очевидно, що Україна остаточно була поглинута 
східноєвропейською цивілізацією, яку уособлювала Російська імперія 
та її прямий спадкоємець СРСР лише в середині ХХ ст. з приєднанням 
Західної України до УРСР. Неупереджений аналіз історії спростовує 
міф про Україну, як споконвічну частину східнохристиянської 
цивілізації, з центром у Москві. Опинилися там ми відносно недавно 
і не з власної волі.

Таким чином, цілком виправданим буде розглядати історію 
держави і права України як складову європейської цивілізації, 
з наступним поділом на хронологічні епохи (стародавній період, 
античність, середньовіччя з підперіодами, новий і новітній час) 
з використанням на тих чи інших етапах, де це необхідно для 
об’єктивізації державно-правової дійсності, окремих здобутків 
формаційного і інших підходів.

Ще одна проблема на яку треба звернути увагу – це те, що 
низка дослідників пропонують відокремлювати історію української 
державності від історії українського права. Розмежування держави 
і права можливо на рівні окремих конкретних наукових досліджень, 
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структурування навчального матеріалу, зокрема, для окреслення і 
розуміння специфіки кожного з цих явищ. В реальності ж держава 
і право – становлять певну єдність, зумовлюють одне одного, 
перебувають у відносинах взаємовпливів. Тому, видається, в рамках 
періодизації їх не варто протиставляти.

ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ІСТОРИЧНО-ПРАВОВИХ ЯВИЩ

Ганна Михайлівна Федущак-Паславська

кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави, 
права та політико-правових учень 

Львівського національного університету
 імені Івана Франка (м. Львів)

Серед сукупності засобів, які дають змогу виявити суть та 
визначити тенденції, перспективи розвитку права, держави та явищ 
з ними пов’язаних у різних народів у різні історичні періоди, належне 
місце повинен зайняти цивілізаційний підхід. Адже розкриття 
закономірностей та особливостей становлення права, держави та 
явищ з ними пов’язаних у періоди рабовласництва, феодалізму, 
буржуазний чи в періоди давнини, середньовіччя, новий і новітній 
не дають змоги досягти мети, оскільки не здатні дати повної картини. 

Разом з тим, порівняно з формаційним і хронологічним критерієм, 
якими досить часто послуговуються при періодизації процесу 
становлення історично-правових явищ, цивілізаційний критерій не 
такий поширений.

Основною категорією цивілізаційного підходу є поняття 
«цивілізація». Професор Н. Крестовська у дослідженні «Цивіліза-
ційний підхід у порівняльному правознавстві» називає два основні 
значення цього поняття: 1) «розуміння цивілізації як протилежності 
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варварству та позитивного стану розвитку людства» і 2) «як синонім 
специфічної локалізованої культури».  

Не зважаючи на «оптимістичне» уявлення німецького філософа 
XIX ст. Г. Гегеля, який вважав, що історія людства є рухом від несвободи 
до свободи, від неправового стану до правового, результати аналізу 
літератури з цієї проблематики засвідчують  більшу  поширеність 
другого значення цієї категорії (Є. Харитонов, О. Кресін, Х. Бехруз 
та ін.). 

При визначенні поняття цивілізації переважно беруть до уваги 
уявлення англійського історика XX ст., одного із засновників 
цивілізаційної теорії А.Дж.Тойнбі, який вважав, що це є відносно 
замкнутий і локальний стан суспільства, котрий відрізняється 
спільністю культурних, економічних, географічних, релігійних, 
психологічних і інших ознак, дві з яких залишаються незмінними: 
релігія і форми її організації та територія. Подібним по суті є й 
розуміння цього поняття Х. Бехруза, викладене у дослідженні 
«Порівняльне правознавство:сучасні грані дослідження»: 
«Різноманітність існуючих правових систем і правових культур 
ґрунтується на різних правових цінностях культур і цивілізацій, що 
існували раніше й існують нині».

Тобто, цивілізаційний підхід розуміють як ціннісний (аксіоло-
гічний), виділяючи специфічні східну і західну локалізовані культури 
(локальні цивілізації). Для їх окреслення у  сфері юриспруденції 
частіше використовують категорії: «правові традиції», «традиції 
права». У дослідженні «Римське право як підґрунтя сучасного права 
Європи» його автори Є. Харитонов та О. Харитонова визначають 
західноєвропейську традицію права як ті правові ідеї, поняття, 
категорії та інститути, котрі ґрунтуються на світогляді, культурі і 
ментальності західноєвропейської локальної цивілізації і свідомо 
передаються як її правові цінності із покоління до покоління.

Під цінностями розуміємо глибинні життєві орієнтації груп 
людей чи ширших спільнот, які визначають цілі життя та переконання 
і неминуче передбачають створення відповідних механізмів та 
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установ, які відповідатимуть за їхню реалізацію. Тому для історично-
правового дослідження важливе не лише виявлення закономірностей 
і особливостей становлення тих чи інших інститутів права у різних 
народів в різні періоди, а також аналіз процесів формування і 
функціонування кожної із інституцій, та особливих механізмів, що 
реалізовують відповідні цінності. 

Як відомо, уявлення про гармонію і порядок у східній тради-
ції права базуються на основі сформованого патріархального 
натурального господарства та пануванні колективних форм власності, 
що відповідно проявляються у різних галузях права.  Притаманний 
східній культурі традиціоналізм і сьогодні не сприяє розвиткові таких 
цінностей як особиста свобода, права людини, демократія, поділ 
влади, плюралізм і т.п.  

Цінності європейської правової традиції, спільні для багатьох 
народів Європи,  цінності, які ідентифікують західну традицію права, 
відрізняючи її від східної, зафіксовані у тексті Договору про Євросоюз 
(Маастрихтський договір (1992 р.) після внесення змін Лісабонським 
договором (2007 р.). Перелік цих цінностей дає підстави твердити 
про відмінності між двома названими цивілізаціями. 

Будучи спільними для народів західної правової традиції, 
європейські цінності узгоджуються із їх сприйняттям і розумінням 
у представників української ментальності, тому не руйнують 
нашої національної ідентичності. Вони можуть бути аксіологічним 
критерієм при дослідженні тих чи інших державно-правових явищ як 
в Історії держави і права зарубіжних країн, в Історії держави і права 
України так і в Історії політико-правових учень та в Історії української 
політико-правової думки.

Оскільки однією із підвалин у розвитку європейської цивілізації 
є ідеї про те, що людина від природи наділена невід’ємними правами 
і свободами, а держава є об’єднанням вільних і рівних індивідів,  
викладаючи історично-правові дисципліни  належить акцентувати на 
процесах розвитку права, не кажучи вже про те, що і їх назви мають 
це враховувати. Адже природнича концепція виходить із первинності 
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права і штучності держави. Професор Костицький М. В. у статті 
«Про зміст, предмет і завдання філософії права»  цілком справедливо 
зазначає, що «праву притаманний ідеальний характер», що «суттю 
права є справедливість, рівність, свобода». Тому нам нарешті слід 
повністю відійти від уявлень про «право як волю пануючого класу, 
возведену в закон», що є рудиментом юриспруденції «соціалістичного» 
позитивізму. 

Викладаючи курси Історії держави і права та Історії політико-
правових учень, треба підкреслювати, що нині існуючі інституції є 
відображенням двох культурних традицій – західної, яка бере початок в 
античності, та східної. Тому в курсах Історії держави і права належить 
наголошувати на процесі розвитку основних інститутів права, на 
еволюції демократичних інституцій і процедур, на становленні 
парламентаризму, впровадженні теорії поділу влади та механізму 
стримувань і противаг у різних народів в різні періоди їх розвитку. В 
курсі Історії політико-правових учень належне місце мають зайняти 
філософія стоїків, епікурейців, аналіз процесів розвитку правової 
думки римських юристів та основних ідей лібералізму й солідаризму. 
Такі підходи сприятимуть формуванню правової свідомості майбутніх 
правників.

Також слід виокремлювати питання взаємовідносин особа-
суспільство-держава, які є показовими при визначенні типу 
цивілізації. У цьому блоці належить, наприклад, звернути увагу на 
відокремленні особи раба від його праці у давніх євреїв, на дихотомії 
«пан-раб» у східній традиції та «вільний-раб» у західній традиції, 
які можна вважати основою побудови, відповідно, вертикальних і 
горизонтальних відносин у суспільстві, в тому числі з проекцією 
на відносини панування-підпорядкування.  Про значення особи в 
свідомості представників західної цивілізації можна судити із роздумів 
укладачів «Інституцій», які вже у VI ст. вважали за потрібне розпочати 
виклад матеріалу підручника з осіб, адже «не достатньо знати права, 
якщо ігноруються особи, заради яких вони встановлені». І хоч до  
кінця XVIII ст. особистісне начало не брали до уваги, властивістю 
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сучасного європейського права є персоналізм.  Якщо дотепер східна 
цивілізація базується на порядку: «народові дозволено тільки те, що 
дозволено законом», то західна – на законі: «народові дозволено все, 
що не заборонено законом».  

Аналіз текстів пам’яток українського права XVIII ст., більшість 
з яких були кодифікаціями діючого права, зокрема «Права, за якими 
судиться малоросійський народ» 1743 р., «Зібрання цивільних 
законів, чинних у Малоросії» 1807 р., «Суд і розправа в правах 
малоросійських» 1750–1758 р., «Екстракт малоросійських прав» 
1767 р., що закріплюють такі цінності як право власності, володіння, 
інші речові права, можливості особи розпорядитися своїм майном, 
свободу договору; визначають судову систему і судочинство, 
обґрунтовують незалежність судів Гетьманщини; підкреслюють 
автономію права України та ін., свідчить про високий рівень 
українського права і є необхідним матеріалом для дослідження 
еволюції окремих інститутів різних галузей українського права. 
Застосований цивілізаційний критерій дозволяє робити висновки 
про їх «європейськість». Такий самий висновок дає підстави зробити 
й аналіз таких актів зі сфери регулювання конституційного права як 
«Пакти й Конституції законів та вольностей війська Запорозького...» 
(1710 р.), Конституція Української Народної Республіки (Статут 
про державний устрій, права і вільності УНР), проекти конституцій 
С. Дністрянського («Устрій Галицької держави,1920 р.), О. Ейхельмана 
(«Проєкт Конституції – Основних Державних Законів Української 
Народньої Республіки», 1921 р.),проект урядової конституційної 
комісії доби Директорії (жовтень 1920 р.) та ін. 

Дослідження основних етапів існування Української державності 
дає підстави твердити про традиційно визначальний вплив органів, 
які представляють волю народу та право, що завжди мало пріоритет 
перед волею, навіть перед волею суверена. Така особливість не дала 
змоги розвиватися абсолютизмові державної влади до потворних 
форм у жоден із періодів існування Української держави. 
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З ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Андрій Володимирович Кольбенко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави, 
права та політико-правових учень Львівського національного 

університету імені Івана Франка (м. Львів)

Наука історії держави і права, як і всі інші соціальні науки в 
основі своїх інтересів розглядає людську діяльність та соціальні 
зв’язки між людьми. Однак специфікою саме науки історії держави 
і права є те, що вона розглядає їх через призму державно-правових 
явищ.

Державно-правові явища можуть пізнаватися тільки з врахуванням 
різноманітних системних соціальних зв’язків, а отже, особливістю 
історії держави і права є те, що вона вимагає від дослідника 
враховувати конкретні історичні обставини,які супроводжують 
державно-правову дійсність. До них можна віднести політичну 
реальність, економічний стан суспільства,фактори особистих якостей 
державних діячів ті інше. Врахування цих обставин дає більш глибоке 
розуміння реальної дійсності. Тому предмет дослідження історії не 
можна виривати з контексту загальної обстановки цієї дійсності.
Більшість сучасних українських науковців визначають предмет науки 
історії держави і права як процес виникнення,розвитку та причини 
загибелі держав і систем права в хронологічній послідовності та 
конкретній соціально-історичній обстановці. Погоджуючись загалом 
з таким визначенням,хотілося б виділити окремі міркування щодо 
окремих його положень.

Зокрема, останнім часом досить популярною думкою в наукових 
колах існує думка необхідності розмежування досліджень державних 
і правових явищ. Наголос навіть робиться на тому,що дослідження з 
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історії держави треба забути,а зосередитися тільки на дослідженнях 
права. Але ж чи можливе існування права в недержавному суспільстві? 
Адже правові норми тим і відрізняються від інших соціальних норм, 
що тільки вони отримують загальнообов’язкову силу від держави. 
Навіть тоді,коли окремі джерела права і встановлюються не державою, 
вони потребують обов’язкового санкціонування з її сторони. Крім 
того, норми права потребують захисту держави, а за їх порушення 
держава встановлює відповідальність.

Тому, досліджуючи окремі правові інститути чи інші правові 
явища,історик змушений звертати увагу на конкретну державну 
дійсність,щоб повноцінно оцінити їх. Крім того,завдання дослідника 
історії є не тільки з’ясувати систему правових норм як явища,а 
показати зв’язок цих норм з іншими соціальними явищами та 
державою,виявити фактори які сприяли або заважали розвитку 
соціальних відносин і т.д.

Адже якісне правове регулювання та особливо його ефективність 
не завжди залежить тільки від того як добре виписані конкретні норми 
права,але і від того як, ким і з якою метою вони реалізуються.

Історика держави і права не повинна цікавитися тільки 
формальний текст виписаних норм із застосуванням юридичної 
техніки, а також причини та обумовленість їх виникнення, їх суть 
та наслідки дії. Державно-правові явища можна дослідити тільки в 
динаміці з’ясування їх причинно-наслідкових зв’язків. Важливо також 
відчувати неповторність та специфічність цих причинно-наслідкових 
зв’язків у конкретному суспільстві і конкретній державі. Соціальні 
відносини, до яких відносяться насамперед державно-правові,не 
підпорядковуються однолінійному розвитку. Вони складаються 
з багатьох рівнів логічного і алогічного характеру,поєднуються 
та переплітаються із закономірностями і випадковостями і тому 
передбачити розвиток суспільства чи держави тільки на основі 
історичних знань шляхом порівняння їх з подібними випадками в 
інших державах практично неможливо. І саме через це історикам 
часто докоряють про неточність чи не практичність історичних знань. 
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Але завданням істориків держави і права не є визначати майбутнє. 
Його можна тільки передбачити з більшою чи меншою достовірністю. 
Завданням істориків є вказати на можливі варіанти розвитку, 
аналізуючи історичний досвід. Саме на базі історичної пам’яті і 
досвіду виникло більшість державно-правових інститутів галузевих 
наук,які освоюються та вдосконалюються сучасними поколіннями. 
Адже жоден сучасний технічний прилад не зможе спроектувати будь-
які державно-правові поняття чи категорії без врахування та аналізу 
історичного досвіду. Спеціальні регулятори може продукувати тільки 
соціум. Тому, не з’ясувавши та не зрозумівши генезису окремих 
державно-правових понять чи категорій важко підготувати фахового 
юриста.

Важливим завданням кожного наукового дослідження є з’ясування 
закономірностей чи особливостей окремих державно-правових явищ, які 
досліджуються. Тлумачні словники сучасної української мови розглядають 
закономірність як об’єктивно існуючий, постійний і необхідний 
взаємозв’язок між предметами,явищами або процесами. Також вказують 
на те, що це основне положення  якої-небудь науки, закон, що відображає 
причинно-наслідковий зв’язок між явищами, характеризує перебіг певних 
процесів у природі або суспільстві. А особливість відображає характерну 
рису, ознаку, властивість кого чи чого-небудь. Тому, від правильного 
розуміння відмінностей між цими поняттями залежить і якість наукового 
дослідження з історії держави і права.

Об’єктивність кожного наукового дослідження забезпечується 
достовірними фактами, якими володіє дослідник. В історично-
правових дослідженнях такими фактами служить той емпіричний 
матеріал, який зібрав і яким володіє дослідник. Саме емпіричний 
матеріал дійсно є об’єктивним, оскільки не залежить від свідомості 
дослідника.

Але опрацювавши його, дослідник змушений пропустити цей 
матеріал через власну свідомість, проаналізувати та оцінити його і 
зробити необхідні висновки. Тому, кінцеві результати дослідження  
завжди зазнають суб’єктивного впливу.
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Тим більше, що історично-правова наука не повинна досліджувати 
тільки окремі історичні факти, але і орієнтуватися на дослідження 
правової історії разом із позиціями діючими в ній осіб.

Потрібно звертати увагу також на те,що історичні факти не мають 
якоїсь абстрактної природи, а є результатом їх відбору за певним 
критерієм саме істориками права. На кожній стадії дослідження їх 
мета і напрямки визначаються самими науковцями. Тому, наукове 
дослідження є завжди суто індивідуальним і творче сприйняття 
кожним істориком права своїх матеріалів та оцінка емпіричного 
матеріалу завжди буде унікальним. Тому, якщо б експериментально 
дати завдання двом історикам права дослідити певну історико-
правову проблему, то підбір ними історичних фактів,використання 
методології, оцінка і висновки будуть суттєво відрізнятись. Без 
наукового творчого підходу історико-правовий матеріал, який 
використовується науковцем був би схожий на статистичний звіт 
про певні події. Тим більше, що інтерпретація та оцінки історії 
формуються соціальним, а не особистим досвідом. Тому, оскільки 
суспільні цінності змінюються, то і інтерпретація історії постійно 
переоцінюється.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КУРСУ
 «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ» 

Христина Миколаївна Моряк-Протопопова

кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави, 
права та політико-правових учень Львівського національного 

університету  імені Івана Франка (м. Львів)

«Історія держави і права України» як навчальна дисципліна 
перебуває у тісному зв’язку з наукою історії держави і права України. 
Не менш тісним є її зв’язок з наукою історія України. Відомо, що 
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історія держави і права України вивчає такі явища як держава і 
право українського народу у хронологічній послідовності, тобто 
використовує, у тому числі, і методологію науки історія. Нарешті, 
історія держави і права є однією з фундаментальних юридичних 
дисциплін, а тому їй притаманні такі характерні риси кожної 
правничої дисципліни, як спрямованість на дослідження права 
і держави. Відповідно, більшість проблем, з якими стикаються 
юридична і історична науки, екстраполюються на історію держави і 
права України, яка їх об’єднує.

Виходячи з того, що досліджувана дисципліна вивчає феномени 
українського державо- і правотворення у певний час і на певній 
території, найважливішим її завданням є визначення і дослідження:

– моменту виникнення української державності і права, її 
становлення, розвитку та оцінки сучасного стану;

– просторових меж, у яких формувались українська держава і 
право;

– повноти охоплення суб’єктів/субє’кта, які/який творили 
українське право і державу.

Відповіді на три поставлені вище питання визначатимуть і 
систему навчальної дисципліни та її змістовне наповнення.

Отже, розпочнемо з першого питання: «Коли виникли українська 
держава і право?». Традиційно автори підручників розпочинають свій 
курс з формування державності на теренах Північного Причорномор’я, 
які були засновані греками у VII–V ст. до н. е. на узбережжі Чорного 
моря в межах території сучасної України. Деякі дослідники велику 
увагу приділяють вивченню держави і права кочівних народів, які 
проживали на нашій землі, починаючи з ІХ ст. до н. е. Серед них 
окремо виділяють кімерійців, скіфів, сарматів. Переважна більшість 
дослідників поділяють найбільш обґрунтовану і поширену точку зору, 
що українська державність виникла у V ст. (за іншими даними ІV ст.), 
коли почали утворюватись перші племенні союзи східних слов’ян. 
Логічним і закономірним завершенням об’єднання слов’ян стало 
утворення держави з центром у Києві – Київської Русі.
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Значно менше прихильників у теорії формування української 
державності у період боротьби українського народу проти Речі 
Посполитої у 1648–1676 рр. під проводом гетьмана Б. Хмельницького, 
що завершилась утворенням Української козацької держави 
– Гетьманщини. Цей складний процес проходив під гаслами 
захисту православ’я, прав і свобод Війська Запорозького і народу 
України, поєднував у собі боротьбу за національне визволення, 
масовий соціальний протест і збройні форми громадянського 
протистояння.  Незалежно від того, як ми називатимемо вказані 
події − «Хмельниччина», «козацьке повстання», «руська ребелія», 
«загальнонародне повстання», «національне повстання», «козацька 
війна», «громадянська (домова) війна», «велика війна 1648–1654 рр.», 
«польсько-козацька війна», «селянська» війна, «визвольна війна», 
«національно-визвольна війна»; «козацька революція», «національна 
революція», «національно-визвольна революція», «українська 
революція», «велика українська революція» (усі перелічені назви 
вже використовувались українськими чи закордонними істориками), 
мало хто ставить під сумнів що, Гетьманщина – це держава українців.

Однак, деякі сучасні науковці в Україні, а частіше за її межами 
стверджують, що українська держава, а з нею і право, виникли лише 
на початку ХХ ст. Весь комплекс явищ, відомий сьогодні під назвою 
Українська революція 1917–1921 рр., є черговою спробою відродити 
українську державу і малоймовірно, що вказану революцію можна 
вважати першою спробою створення української держави. Хочеться 
вірити, що дослідники, які висловлюють таку думку, добросовісно 
помиляються і помилково ототожнюють поняття «національного 
самоусвідомлення» та «утворення національної держави», які не є 
рівнозначними.

Частково можна погодитись, з тезою про те що усвідомлення себе 
як нації в українців, як і в багатьох недержавних європейських народів, 
остаточно завершилось у ХХ ст. Однак, стверджувати, що тільки 
після цього можна будувати державу і право – значить заперечувати 
не тільки все, що робив український народ у цьому напрямку до 
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ХХ ст., а й спростовувати наявність національної держави у французів 
до Великої революції 1789–1799 рр. Бо саме після  цієї революції 
французи остаточно ідентифікували себе як народ, а не як підданих 
короля. Відомо, що європейська середньовічна державно-правова 
концепція не робила акценту на національному походженні. Значно 
вагомішим було віросповідання, підданство чи станова приналежність. 
Наголос робився на системі васалітету, зв’язках сеньйора і підданих 
та спробах збудувати ідеальну християнську державу. Тож, з точки 
зору сучасної історії держави і права, народ може будувати свою 
державність, ще до того, як задекларує свою ідентичність.

Зовсім ненауковими видаються поодинокі твердження про те, 
що українській державності менше трьох десятиліть, і вона веде свій 
початок з 1991 р.

Друге питання торкається просторових меж, у яких формувалась 
українська державність і право, і є тісно пов’язане з повнотою 
охоплення  субє’ктів/субє’кта, які/який творили українське право і 
державу. Звузивши коло суб’єктів що творили українську державність і 
право винятково до українського народу, ми обмежимо досліджуваний 
простір лише етнічними українськими землями. Внаслідок цього курс 
історії держави і права України не охоплюватиме частини території 
сучасної України. Наприклад, зникне необхідність у вивченні давніх 
державних утворень на території Північного Причорномор’я, 
адже нині не відомі факти, які б достовірно свідчили про участь 
автохтонного українського населення у формуванні державно-
правових інститутів міст-держав Ольвії, Тіра, Херсонесу та інших. 
Це також стосуватиметься і території Кримського півострова, який 
здавна був заселений кочовими племенами, а його найчисельнішим 
автохтонним народом до XVIII ст. були кримські татари. З іншого 
боку, історія держави і права України повинна буде досліджувати 
українські державність і право на тих землях, які здавна були (а 
частково і досі) заселені українцями, сьогодні ж входять до складу 
таких країн, як Польща, Росія, Молдавія, Білорусія, Румунія та 
Угорщина.
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Остаточно не з’ясованою залишається позиція наукової спільноти 
щодо  аналізу тривалих періодів часу, коли український народ не мав 
своєї державності, а українські землі входили до складу іноземних, 
інколи недоброзичливо до налаштованих українців, держав.

З огляду на вищезазначене вважаю за доцільне наступне: оскільки 
метою курсу є дослідження саме української державності та права, 
основну увагу слід звертати на ті проміжки історії, коли українці 
творили свою державу і право. Звісно не слід зовсім відмовлятися 
від дослідження періодів, коли української держави не було і 
бути не могло, оскільки  державотворчі процеси, що відбувались 
у вказані проміжки часу, впливали на погляди українських еліт, а 
згодом, з виникненням можливості будувати українські державу і 
право, втілювались у дійсність. Зокрема такі юридичні терміни, які 
виникли у періоди небуття української держави як “квит”, “могорич”, 
“перебивання рук” та багато інших пережили держави, в яких були 
утворені, повторно закріплювались в історико-правових документах в 
часи існування української держави і досі існують в народних звичаях.

Що стосується державного будівництва, наведемо приклад 
з історії формування органів управління Війська Запорізького 
Низового. Козацтво, яке позиціонувало себе як окремий військово-
лицарський стан, свідомо чи не свідомо запозичило деякі ідеї, на яких 
базувався державний устрій Речі Посполитої,   і деякі з них вплинули 
на формування державного органів влади Запорізької Січі, згодом і  
Гетьманщини.

Виходячи з аналізу сучасних українських підручників, остаточної 
відповіді на поставлені актуальні та дражливі питання, немає. Більшість 
науковців у своїх методичних і наукових працях не роблять спроби дати 
відповіді на питання, що таке українська держава і право. Ті поодинокі 
сміливці, що намагаються це зробити, часто підаються критиці, яка лунає 
не стільки з боку наукового середовища (історія як наука опирається на  
цілком об’єктивні факти, сперечатись з якими справа невдячна), скільки 
зі сторони людей чи організацій, які намагаються використати історію 
української держави для досягнення своїх цілей.
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ВПЛИВ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ 
КРАЇН НА РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Ольга Василівна Липитчук

кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри історії держави, права та політико-правових 

учень Львівського національного університету імені Івана Франка 
(м. Львів)

Історія держави і права зарубіжних країн є невід’ємною 
складовою державного стандарту базових юридичних дисциплін. 
Саме ця навчальна дисципліна відіграє провідну роль в ознайомленні 
майбутніх юристів із світовою політичною та правовою культурою, 
знання якої дає можливість глибше зрозуміти сучасні державотворчі 
і правотворчі процеси, прогнозувати основні тенденції їх розвитку.

Історія держави і права зарубіжних країн належить до тих 
суспільно-політичних наук, які прийнято називати історико-
правовими, оскільки вони мають безпосередній зв’язок як з наукою 
історії, так і з наукою про державу і право. На відміну від загальної 
історії, яка досліджує минуле людського суспільства в цілому,  історія  
держави і права зарубіжних країн вивчає лише такі конкретні суспільні 
явища, як держава і право в їх історичному розвитку в хронологічній 
послідовності.

З вивченням цієї навчальної дисципліни починається формування 
професійної моделі майбутнього правознавця. Історична складова 
предмету через конкретні історичні факти і події ілюструє процес 
зародження, становлення та розвитку державно-правових систем: від 
стародавнього світу до сьогодення. Документальним підтвердженням 
цього процесу є пам’ятки права різних епох, різних цивілізацій, 
окремих країн, які дійшли до нас і дають нам можливість відтворити 
правовий портрет тогочасного суспільства.
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Часто студенти-першокурсники задають питання: «Чому треба 
досліджувати далеке і не дуже далеке минуле державно-правових 
інститутів?». Майбутнім юристам потрібно усвідомлювати, що 
їх професійний рівень залежить від багатьох чинників. Одним із 
них є розуміння того, що поза історичним контекстом неможливо 
пізнати сучасні державно-правові явища, оскільки в суспільстві 
завжди зберігаються залишки минулого, є основи сучасного і зачатки 
майбутнього. Глибоке розуміння суті сучасних державно-правових 
інститутів неможливе без відповідей на такі питання: – як вони 
виникли?, – які основні етапи пройшли в своєму розвитку?, – які 
причини зумовили їх зміни, заміну одного державно-правового 
інституту іншим?, – як вони вплинули на подальший розвиток 
держави і права?. Саме на ці та інші питання дає відповіді наука 
Історії держави і права зарубіжних країн.

Історія держави і права за рубіжних країн тісно пов’язана з 
юридичними дисциплінами: теорією держави і права, конституційним 
правом зарубіжних країн, римським правом, історією політичних 
і правових вчень, історією держави і права України, галузевими 
юридичними дисциплінами.

У найтіснішому зв’язку історія держави і права зарубіжних 
країн перебуває з теорією держави і права. Обидві науки вивчають 
один предмет – державу і право, їхній генезис, але за допомогою 
різних методів. Якщо теорія держави і права досліджує типові риси, 
загальні закономірності виникнення, розвитку, занепаду певних типів 
держави і права, дає загальні визначення, дефініції, абстрагуючись 
від конкретних форм, узагальнивши їх,то історія держави і права, 
спираючись на встановлені теорією загальні закономірності, вивчає 
процес виникнення і розвиток державно-правових інститутів 
у конкретно-історичних умовах певної країни у хронологічній 
послідовності. Теорія держави і права логічним способом розкриває 
закономірний процес виникнення та розвитку держави і права. Але 
логічний спосіб дослідження допомагає відобразити лише загальний 
перебіг історичного розвитку держави і права, а не конкретні історичні 
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умови цього розвитку. Наприклад, теорія держави і права стверджує, 
що основою виробничих відносин рабовласницького суспільства є 
повна власність рабовласників не тільки на засоби виробництва, а й 
на рабів. І це правильно. Але ж які конкретні прояви рабовласницьких 
відносин мали місце в історії тих чи інших держав? Адже соціальний 
і правовий статус рабів у країнах Стародавнього Сходу  і в античних 
Греції та Римі був різний. Логічний метод також дозволяє теорії 
держави і права виробити чітку систему наукових понять, але вони 
абстраговані від конкретного історичного досвіду. Скажімо, поняття 
«станово-представницька монархія» має ряд конкретних ознак. Їх 
логічно характеризує теорія держави і права. Але як проявлялися 
ці ознаки у конкретній ситуації в певних країнах? Адже станово-
представницька монархія в Англії чи Франції – це ніяк не те саме. 
Отже, історія наповнює теорію конкретним змістом та є її емпіричною 
базою.

В постійному взаємозв’язку знаходиться історія держави і права 
з історією політичних і правових вчень. Остання вивчає виникнення, 
розвиток, соціальну ефективність державних і правових вчень в їх 
історичній конкретиці і хронологічній послідовності. Люди, котрі 
творять історію, здійснюють реформи і перебудову суспільства, 
керуються, в першу чергу, певними прийнятими їм ідеями, теоріями, 
вченнями. Саме через них вони намагаються втілити свої політичні 
ідеали чи правові форми (наприклад, ідеали і політичні задумки 
французьких просвітителів XVIII століття стали державно-правовою 
платформою діячів Великої французької революції).

Історія держави і права зарубіжних країн має тісний зв’язок 
з історією держави і права України. Обидві навчальні дисципліни 
багато в чому вирішують спільні завдання, що стоять перед історико-
юридичною наукою, але розрізняються за предметом.

Також, історія держави і права пов’язана з римським правом. 
Ідеями римського права сповнена сучасна теорія цивільного права, 
цивільного процесу, міжнародного приватного права, тощо. Римське 
право вперше в історії людства розробило критерії для оцінки правової 
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поведінки людини, сформулювало особливу правову культуру 
відносин між людьми. У римському праві вперше сформувались 
юридична термінологія і понятійний апарат, наука про право. 
Римські юристи вперше взяли на себе сміливість заявити про те, 
що правом треба займатися, його необхідно вивчати. Римське право 
– це невід’ємна методологічна база професійної юридичної освіти. 
Чіткість юридичних визначень і формул, досконала юридична техніка 
та здійснена римськими юристами кодифікація, мають неоціненне 
значення для становлення юриста і підвищення його наукової і 
практичної кваліфікації.

Історія держави і права зарубіжних краї тісно пов’язана з 
наукою конституційного права зарубіжних країн. Обидві вивчають 
історію конституційного законодавства. Відмінність полягає в тому, 
що конституційне право досліджує чинні конституції та норми 
державного права, а історія держави і права вивчає насамперед історію 
конституційного й державно-правового становлення і розвитку тієї 
чи іншої країни.

Історія держави і права тісно пов’язана з галузевими юридичними 
дисциплінами. Цей зв’язок полягає в тому, що історія держави і права 
вивчає історію формування галузей права від моменту їх виникнення 
до нинішнього часу, включаючи і основи чинного права, враховує 
специфіку окремих галузей, показує їх підпорядкованість інтересам 
певних політичних сил, соціальних груп, класів. Відмінність полягає 
в тому, що історія держави і права вивчає минуле, а саме історію 
становлення і розвитку права,його галузей, тоді як галузеві юридичні 
дисципліни вивчають принципи та інститути сучасного права, поточне 
законодавство, конкретний нормативний матеріал у тісному зв’язку 
з практикою його застосування.

З огляду на це можна сказати, що в системі юридичних наук історія 
держави і права зарубіжних країн є синтезуючою, універсальною 
юридичною дисципліною. Вона вивчає як загально-правові процеси 
– ґенезу права, його історичні типи, різні правові школи, романо-
германське, англо-саксонське, мусульманське право, так і особливості 
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історії окремих галузей права. Глибоке її вивчення, зокрема отримання 
знань про найважливіші пам’ятки права,необхідне не лише для 
підвищення  якості історико-правової підготовки спеціалістів вищої 
кваліфікації, їхньої загальної юридичної культури, а й для чіткого 
розуміння концепцій і тенденцій розвитку сучасного права.

Історію часто називають пам’яттю народу, вона є гігантською 
лабораторією світового соціального досвіду. У нинішніх складних 
умовах становлення української держави і права використання 
історичного досвіду зарубіжних країн може виявитися як ніколи 
доречним. Багато з сучасних проблем, у тому числі труднощі 
державно-правового розвитку: неврегульованість процесу здійснення 
державної влади, піднесення і спад соціальної активності громадян, 
розчарування від непродуманих реформ, соціальна несправедливість, 
бюрократія,тощо йдуть з минулого. Розуміння цього є важливою 
умовою їх подолання.

Історія держави і права зарубіжних країн у сучасний період – 
актуальна і значима. Це пояснюється зростаючим інтересом людей 
до минулого, до історії в цілому. Вона своїм змістом звернена 
у минуле, але своєю політичною спрямованістю – націлена на 
сьогодення та у майбутнє. Внаслідок своєї пізнавальної цінності, 
інформативності історія держави і права зарубіжних країн – 
дійовий інструмент формування історичної свідомості. Ця наука 
дає можливість не тільки глибше зрозуміти державно-правові реалії 
сучасності, але й  прогнозувати подальший розвиток держави і права. 
Вона певною мірою озброює юристів, які працюватимуть у XXI 
столітті, знаннями, що можуть допомогти в практичній діяльності з 
подальшого реформування державно-правових інститутів України. 
Цим  і зумовлений один із чинників значимості Історії держави і 
права зарубіжних країн для вищої юридичної освіти.
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Актуальність теми дослідження обумовлена тією обставиною, 
що на сьогодні Міністерством освіти та науки України проводиться 
курс на зменшення обсягу викладання історії держави та права у 
вищих наукових закладах. Одночасно з цим деякі керівники цього 
міністерства висловлюють точку зору, що дана дисципліна повинна 
викладатись не самостійно, а в окремих курсах як їх складова частина. 
Така політика стосовно цієї важливої галузі знань є хибною з причини 
того, що відсутність спеціальних знань з історії держави та права 
України зменшує якість підготовки майбутніх правників. З метою 
вивчення цієї дисципліни необхідно розглянути історію становлення 
юридичної освіти у провідних вищих навчальних закладах країни. 

У західному регіоні України розвиток юридичної освіти 
пов’язаний з таким осередком як Львівський національний  
університет ім. І. Франка, де 1784 р. було створено юридичний 
факультет при Львівському Йосифінському університеті. Враховуючи 
особливості державної політики Австро-Угорщини, тогочасна історія 
держави та права була направлена на обґрунтування дій, які вчинялись 
домом Габсбургів. Перша світова війна на деякий час припинила 
функціонування Львівського університету, а після захоплення 
західноукраїнських земель Польщею розпочався процес масового 
знищення українських видань, україномовних кафедр та інституцій. 
Захоплення у 1939 р. цієї території радянською армією  призвело до 
значних змін в структурі та змісті навчальних і наукових програм, які 
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почали будуватися на догмах марксизму-ленінізму. На сьогодні, як 
зазначає В. С. Кахнич,  кафедра історії держави, права та політико-
правових вчень є одною з найстаріших у Львівському національному 
університеті ім. І. Франка, яка надає можливість студентам отримати 
ґрунтовні знання з цієї дисципліни [1, с. 7].

Іншим знаним навчальним закладом у сфері підготовки правників 
був Київський університет Св. Володимира який в часи незалежної 
України був перейменований у Київський національний університет 
ім. Тараса Шевченка. Згідно з імператорським указом від 25 грудня 
1833 р. в університеті було створено два факультети – філософський 
та юридичний на якому обов’язковою дисципліною була історія 
римського законодавства та деяких інших країн. Наслідком Лютневої 
революції стало запровадження в університеті української мови 
викладання та відкриття кафедри історії та історії західно-руського 
права.

У 1920 р. більшовицьким режимом університети в Україні 
були ліквідовані, а підготовка юридичних кадрів здійснювалась у 
Київському інституті народного господарства. Згідно з постановою 
ЦВК СРСР від 19 вересня 1932 р. Народний Комісаріат освіти УСРР 
прийняв ухвалу щодо поновлення з 1 вересня 1933 р. діяльності 
Київського державного університету та юридичного факультету у 
складі кафедр теорії держави та права, історії держави та права, 
цивільного права, кримінального права та процесу. У період після 
звільнення м. Києва від німецько-фашистських окупантів, на підставі 
спільної постанови Ради Народних Комісарів УРСР та ЦК КПУ 
у грудні 1943 р. відновилася діяльність юридичного факультету 
Київського університету у складі двох кафедр: теорії держави і 
права та цивільного права, а у 1944–1945 рр. було сформовано ще 
дві кафедри - кримінального права та історії держави і права. 

Третім осередком підготовки студентів правників в якому 
постійно проводилися дослідження з історії держави та права 
є Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого. 
Історія університету починається з XIX ст., коли 17 листопада 
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1804 р. за наказом імператора Олександра І створено Харківський 
імператорський університет, до складу якого входило відділення 
моральних та політичних наук. Історико-правові дисципліни 
викладалися на юридичному факультеті Харківського університету 
в якому з 1805 р. існувала кафедра «прав знатнейших как древних, 
так и нынешних народов». У 1835 р. відділення моральних та 
політичних наук офіційно перейменовано на юридичний факультет 
університету у якому 1863 р. існували кафедри – історії російського 
права та історії слов’янських законодавств. В часи існування 
Радянської України фахівців юристі готували у Інституті народного 
господарства, який з 1930 р. отримав назву Інститут радянського 
будівництва і права, а з червня 1933 р. інститут перейменовано на 
Всеукраїнський комуністичний інститут радянського будівництва та 
права, який  у 1937 р. перетворено у Харківський юридичний інститут. 
Кафедра історії держави і права як самостійна структурна одиниця 
була заснована в 1926 р., а з 1955 р. вона іменувалась кафедрою 
теорії та історії держави і права, яка пізніше 1964 р. була знову 
відокремлена у самостійну кафедру. Нова реорганізація учбового 
закладу проводилась в часи незалежної України, коли постановою 
Ради Міністрів від 20 березня 1991 р. Харківський юридичний 
інститут перейменовано в Українську державну юридичну академію. 
Указом Президента України від 30 березня 1995 р. № 267 Академії 
надано статус національного самоврядного (автономного) державного 
вищого навчального закладу, а 4 листопада 1995 р. – присвоєно ім’я 
Ярослава Мудрого. Кафедра історії держави та права цього вищого 
учбового закладу зробила значний внесок в підготовку видань з історії 
держави України, монографій, підручників, статей у різних виданнях.  

Четвертим центром юридичних знань є Одеський національний 
університет ім. І. І. Мечникова заснований у 1865 р. на базі 
Рішельєвського ліцею. В дореволюційний період цей заклад 
іменувався Імператорським Новоросійським університетом, який 
мав у своєму складі три факультети, серед яких значне місце посідав 
юридичний. У 1920 р. університет був ліквідований, а на його базі 
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створений Інститут народної освіти, який проіснував до 1 вересня 
1933 р. де йшла підготовка студентів-правників та викладались 
дисципліни пов’язані з історією держави та права. За станом на 
1980 р. університет складався з 9 факультетів, провідним з яким 
був юридичний, що готував кваліфікованих правників для УРСР та 
усього Радянського Союзу. В 1991 р. було створено кафедра історії 
та світової політики на якій викладались дисципліни пов’язані з 
цим напрямком юридичної науки. Значний внесок в розвиток історії 
держави та права вніс відомий вчений, доктор юридичних наук, проф. 
О. В. Сурілов (1928–1999 рр.), яким були підготовлені монографії: 
«Суспільно-політичний лад і право Бессарабії у першій половині 
ХІХ ст.» «Суспільно-політичний лад і право Великого князівства 
Литовського» «Державно-правові акти Молдавської РСР (1924–
1941 рр.)», «Державно-правове управління якістю навколишнього 
середовища», «Державно-правове управління якістю прибережних 
вод моря».

При розгляді даного питання необхідно зауважити, що керівники 
СРСР завжди надавали велике значення науці історія держави та права 
України. Доказом цього положення, як вказує А. П. Ткач, є прийняття  
постанови Центрального Комітету Комуністичної партії від 5 жовтня 
1946 р. «Про розширення і поліпшення юридичної освіти  в країні» 
[2, c. 17]. Згідно якої радянські юристи повинні були зосередити 
свою увагу на розробку проблем історії держави та права та готувати 
фахівців, які маю ґрунтовні знання з цієї дисципліни. 

Таким чином історія держави та права завжди займала вагоме 
місце в процесі підготовки кваліфікованих юристів. Враховуючи 
складний вектор розвитку історії України наявність знань у цій 
сфері значно підвищує рівень фаховості майбутніх правників. Дана 
наука дозволяє більш якісно підійти до процесу законотворчості 
з урахуванням традицій, звичаїв накопичених за більше ніж 
тисячолітню історію розвитку регулювання правовідносин в Україні.
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Значні зміни у розвитку освіти на західноукраїнських землях 
відбулися в період їх перебування у складі Речі Посполитої. В 1608 р. 
у Львові поляками було засновано школу при єзуїтській колегії, якій 
20 січня 1661 р. на підставі привілею короля Речі Посполитої Яна ІІ 
Казимира було надано «гідність Академії і титул Університету». 
У складі Львівського університету серед чотирьох («facultatis») 
факультетів (теологічного, філософського та медичного) було 
передбачено юридичний «обох прав» (йдеться про канонічне та 
римське право). У перший період існування Львівського університету  
в його структурі почали діяти зазначені  в королівському привілеї 
факультети, в їх числі факультет «обох прав», на якому готували 
фахівців з канонічного і римського права. У той час факультети 
як організаційні і навчально-наукові підрозділи університету, що  
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передбачали б створення кафедр, не існували, оскільки навчання 
відбувалося за програмою єзуїтських шкіл, розроблених ще 
наприкінці XVI ст. [1, c. 54]. У зв’язку з цим Львівський університет 
функціонував відповідно до освітнього статуту Ордену Єзуїтів “Ratio 
Studiorum”, ухваленого ще 1599 р. [13, c. 14–15].

Внаслідок першого поділу Речі Посполитої у 1772 р. західно-
українські землі були  приєднані до складу Австрійської монархії. 
З них, а також з частини польських етнічних земель було створено 
нову провінцію імперії – Королівство Галичини та Володомерії з 
центром у Львові. 

У 1773 p. через наполягання католицьких монархів Європи папа 
римський Климентій XIV ліквідував Орден Єзуїтів. Ця подія стала 
причиною закриття підконтрольних єзуїтам навчальних закладів 
у тому числі, Львівського університету. Зважаючи на необхідність 
підготовки кадрів (чиновників, учителів та ін.), які б забезпечували 
всі сфери життя Королівства Галичини та Лодомерії, австрійський 
імператор Йосиф ІІ у жовтні 1784 р. видав диплом про відновлення 
діяльності Львівського університету. Його урочисте відкриття 
відбулося 16 листопада 1784 р. Тоді ж Львівський університет 
отримав будівлю колишнього монастиря чернечого ордену тринітаріїв 
на вулиці Краківській [14, s. 63–85].

Відновлений Львівський університет складався з чотирьох 
факультетів – філософського, теологічного, юридичного та медичного. 
Головним керівним органом університету була консисторія, до 
складу якої входили ректор, декани та сеньйори (найстарші за віком 
і стажем професори). Усі поточні справи на факультетах вирішували 
професорські колегії, очолювані деканами. Специфіка навчання у 
Львівському університеті наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст., 
полягала в тому, що його студенти спершу три роки навчалися 
на філософському факультеті, який вважався підготовчим (тут 
викладали гуманітарні, природничі та технічні дисципліни), а після 
його закінчення переходили на один з трьох інших факультетів, де 
навчалися упродовж чотирьох років [10, c. 66–68].
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Якщо говорити про загальнодержавні реформи освіти і науки 
в імперії Габсбургів наприкінці XVIII ст., то за зразок тут бралися 
освітні стандарти університетів протестантських держав, у яких 
не було надмірного релігійного догматизму, притаманного на той 
час католицьким країнам. Так, відомий тогочасний правник Карл 
фон Мартіні писав: «Правдою, на жаль, є те, що у порівнянні з 
протестантами, ми значно відстали. Однак, правдою є і те, що за 
кілька останніх років це відставання скоротилося. Незабаром ми, 
з Божою поміччю і завдяки нашій терплячості та наполегливості, 
наздоженемо їх» [6, s. 29].

Зважаючи на загальні тенденції розвитку освіти в епоху 
Просвітництва, а саме – орієнтування на раціоналізм, у тому числі 
й у соціальній сфері, важливими для процесу реформування освіти 
в імперії Габсбургів, зокрема й у Львові, були дисципліни, які 
регламентували правове та політичне співжиття людей [4, s. 142–157].

Проте попри реформи в освітній сфері досить довго побутував й 
певний традиціоналізм. Виразним свідченням цього є хоча б надання 
юристам аж до останньої третини XVIII ст. наукового ступеня доктора 
обох прав (Dr juris utriusque), тобто цивільного та канонічного. Лише 
згодом, за поданням Ф. Шрьоттера, цю норму реформували [2, 
s. 178–190]. Наголосимо також, що з огляду на специфіку управління 
Габсбурзької імперії було небезпечним відверто розмірковувати на 
університетських кафедрах про юридичні підвалини державного 
устрою. Традиційне уявлення про те, що публічне право (jus publіcum) 
як частина державного інтересу належить до державної таємниці 
(Arcana Imperii) зберігалося тут довше, ніж на компактніших 
територіях німецьких земель [3, s. 22–36]. Так, один з дослідників 
писав: «Жодне публічне вчення, жодна наукова дисципліна не є такою 
заплутаною, як ті, що визначають права правителя та права народу, і 
дуже важко викладати їх в університеті. Йдеться про державне право. 
Так само уважно слід ставитися і до вчення про обов’язки держави, 
адже у цих джерелах права князів земель і права народу... дуже нечітко 
сформульовані» [8, s. 178–180].
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Відзначимо, що важливим елементом, який впливав на 
становлення відновленого Йосифом ІІ Львівського університету, 
зокрема, його юридичного факультету, були наукові стажування 
викладачів за кордоном (Peregrinatio Academica), які давали 
можливість удосконалити чи здобути необхідні знання [2, s. 178–190].

На освітні реформи істотно впливали централізація, прагнення 
до уніфікації та «систематичний порядок» (за висловом імператриці 
Марії-Терезії): те, що було добрим і правильним для коронного краю, 
мусило бути таким для усієї країни [12, c. 97–104]. Для такої освітньої 
уніфікації необхідно було створити передумови, тож розпочалося 
укладання підручників, посібників та рекомендацій для написання 
навчальної літератури. Наголосимо, що окремі предмети взагалі не 
були забезпечені підручниками, тому професорам рекомендували 
їх написати. У навчальному процесі використовували також праці 
протестантських авторів (інколи їх навіть рекомендували до 
викладання), однак при цьому акцентувалося на неприпустимості 
антигабсбурзьких чи антикатолицьких висловлювань (дозвіл 
на використання літератури авторства вчених-протестантів у 
навчальному процесі мали надати інстанції, які відповідали за 
цензуру). Для вивчення публічного права в університетах імперії 
Габсбургів використовували передовсім праці Г. Бемера та Г. Гроціуса, 
природного права – К. Вольффа, С. Пуфендорфа, К. Мартіні, 
феодального права – Й. Шильтера, судової практики – С. Штрика та 
Г. Бемера, приватного права – С. Штрика та N. Гайнеціуса, історії 
імперії та державознавства – Г. Струве, Й. Пюттера та Г. Ахенваля, 
канонічного права – Ф. Ріггера та Г. Бемера [6, s. 29].

Крім безпосередньої освітньої діяльності, реформовані 
університети повинні були зробити свій внесок у справу покращення 
загального добра держави та трудової моралі її населення. У 
прихильників освітньої реформи мала скластися думка, що освічений 
правитель повинен очікувати від цієї реформи лише покращення, 
не остерігаючись освічених мас. «Загальне правило вчить кожного 
знати справжні обов’язки свого стану і любити їх як єдине джерело 
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свого щастя», – писав Готфрід ван Світен у листі до В. Каунітца 
[8, s. 15]. Просвітницький рух мав стабілізуючий, гармонізуючий 
вплив, стримуючи революційні виступи, впроваджуючи нові ідеї 
еволюційним шляхом. Проте реформи не мали стати настільки 
радикальними, «щоб кожен зокрема і всі загалом вивчали все». 
Навпаки: вчити треба було, керуючись потребами загального 
суспільного блага й держави. Тому серед реформаторів освіти 
побутували думки й про скорочення кількості університетів чи 
напрямів підготовки, про запровадження нових навчальних курсів, 
про те, щоб зробити університети доступними лише для небагатьох 
дуже талановитих студентів. Так, в одному циркулярі йшлося: «Треба 
подбати про те, щоб кількість тих, хто вчиться писати і читати, була 
максимально великою, а кількість тих, хто вивчає вищі предмети, – 
істотно меншою, а до університетських студій слід допускати лише 
тих, хто має особливий талант» [5, s. 455–457]. За твердженням одного 
із тогочасних шкільних інспекторів, «суспільне благо вимагає, щоб 
знання народу не виходили за межі його занять, інакше він не схоче 
робити того, що йому належить робити» [8, s. 77].

Прагнення освічених монархів з династії Габсбургів зробити 
науку корисною, а освіту – практично зорієнтованою, вплинули на 
запровадження «короткотривалих навчальних курсів», єдиних для 
всієї держави підручників, спричинили реорганізацію кафедр.
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Важливе місце в юридичній науці займають питання, пов’язані з 
правовим звичаєм як першим джерелом права в історії людства. Разом 
з тим сучасна юриспруденція не має уніфікованого й однозначного 
визначення даного поняття в тому числі з огляду на плюралізм 
праворозуміння. Інакше кажучи, навряд чи можна комплексно і 
вичерпно відповісти на питання «що таке звичаєве право?», не маючи 
перед тим відповіді на питання «що таке право?». 

Як видається, для формулювання авторської дефініції правового 
звичаю слід виокремити його ознаки, поділивши їх на основні 
(характерні усім без винятку таким звичаям) та додаткові (присутні 
у багатьох правових звичаях, але не усіх). Аналіз цих ознак дозволить 
не тільки наблизитися до визначення поняття звичаєвого права, але й 
охарактеризувати сутність і природу згаданого явища. Серед каталогу 
ознак, які виокремлюють дослідники з різних епох і країн, значну 
увагу привертають дві, що мають подібний зміст – усталеність і 
давність. Розкриття співвідношення вказаних ознак та їхніх ролей у 
правовому звичаї є метою даної публікації. 

Насамперед варто наголосити на тому, що усталеність у практиці 
належить до основних ознак правового звичаю, адже вона визначає 
як звичаєвий (стає звичаєм), так і правовий (набуває юридичної 
чинності) характер відповідної норми. До слова, усталеність як ознака 
правового звичаю зафіксована в чинному українському законодавстві. 
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Зокрема у ст. 7 ЦК України вказано, що звичаєм є правило поведінки, 
яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним 
у певній сфері цивільних відносин. 

Правило суспільної поведінки стає звичаєм, якщо воно 
загальноприйняте, тобто усталене, утворене за загальною згодою 
(в тому числі мовчазною) більшості учасників відносин. На відміну 
від законодавчої норми, яку встановлює компетентний владний 
суб’єкт, звичаєва норма не встановлюється, а усталюється, тобто 
виникає із легальної практики, що базується на закономірностях 
розвитку суспільних відносин. Від усталеності звичай черпає також 
свою юридичну силу, адже правозастосовний суб’єкт (передусім 
суд) повинен визначити в конкретному випадку, чи певне правило 
поведінки реально існує в певній сфері чи місцевості. 

Британський королівський адвокат Р. Мегаррі визначив звичай 
як практику, що стала усталеною [1, p. 926]. Немає сумніву в тому, 
що право може творитися шляхом практики, і результатом такої 
правотворчості стає звичай або прецедент [2, s. 20, 22]. Співвідношення 
цих джерел права потребує окремої публікації.

Натомість давність на відміну від усталеності варто визнати 
додатковою ознакою правового звичаю, хоча окремі дослідники  
вважають її основною [3, с. 82–84]. Для виникнення правового звичаю 
був потрібним певний проміжок часу, тривалість якого була різною 
в кожному конкретному випадку. Цей проміжок часу не завжди 
повинен був бути тривалим, але було необхідним, щоб звичай проявив 
себе у певній кількості разів, внаслідок чого встановлювалося його 
існування. У давні часи правові звичаї могли формуватися поколінням 
чи навіть поколіннями на підставі їхніх уявлень про необхідне, корисне 
та справедливе. Завданням правового звичаю ставало збереження 
культурних надбань попередніх поколінь, які вважалися найбільш 
цінними [4, с. 33, 41–42]. Проте історії права відомі випадки, коли 
становлення звичаю відбувалося у значно коротші терміни.

Перші глосатори (Плацентин та ін.) вважали, що звичай міг на 
бути юридичної чинності, якщо він існував із незапам’ятних часів. 
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Однак згодом глосатори (в т. ч. Бассіян) підкоригували думку з даного 
приводу. Юридичну дію вони визнали за звичаями, які існували 
впродовж хоча б 10-річного терміну [5, с. 301].  Австрійський 
цивільний кодекс 1786 р. Йосифа ІІ  постановляв, що для виникнення 
звичаю було потрібним його триразове застосування більшістю 
чи всім суспільством, а від першого його застосування повинно 
було минути не менш як 10 років, упродовж яких ніхто йому не 
супротивлявся [6, с. 187]. Як бачимо, наведена норма була відверто 
штучною та суперечила природі звичаєвої правотворчості. Попри 
це, історія знає випадки, коли законодавці намагалися врегулювати 
поняття звичаю шляхом прив’язки до темпоральних опцій.

Свого часу А. Яковлів критикував Комісію для виучування 
звичаєвого права України, очолювану О. Малиновським, за те, що 
вона, спираючись на психологічну теорію права Л. Петражицького, 
допустила існування правових звичаїв, які масово виконуються, хоч 
і впродовж нетривалого часу. Як наслідок, згадана комісія визнала 
правовими звичаями в тому числі правила суспільної поведінки, 
утворені в ході революції [7], що суперечило концепції звичаєвого 
права А. Яковліва та багатьох інших дослідників. На його переконання, 
не всі суспільні правила, утворені народною правосвідомістю, стають 
правовими звичаями, а лише ті, що одноманітно реалізуються 
впродовж тривалого часу [8, с. 2]. Відтак вчений виключив теорію 
існування революційного звичаєвого права внаслідок відсутності 
в ньому давності як ознаки правового звичаю. Проте цей аргумент 
може бути підданий сумніву через наступні обставини.

Давність має істотне значення для чиннності правового звичаю, 
але не визначальне. Справа в тому, до давність завжди супроводжується 
усталеністю, тоді як усталеність не завжди передбачає давність. 
Відтак правовий звичай виникає з усталеності певної практики 
правового характеру. Вона може бути як давньою, так і ні. Наприклад, 
закон Папуа-Нової Ґвінеї про основоположне право 2000 р. визначає 
звичаєве право як «звичаї та практики корінного населення держави, 
існуючі на час вирішення конкретної справи незалежно від того, чи 
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такі звичаї та практики тривають з незапам’ятних часів, чи ні» [9]. 
Відтак усталеність не має прив’язки до певного строку існування 
відповідної практики, а лише до самого факту її буття. 

Отже, давність ставала факультативною ознакою правового 
звичаю, що додавала йому авторитету та юридичної сили, проте не 
спричиняла його формування, яке відбувалося шляхом усталеності. 
А. Прейснер також дійшов до висновку про те, що для утворення 
правового звичаю час не має першорядного значення. Такий час 
неможливо об’єктивно визначити, тому формулювання «завжди», 
«від давніх часів» лише підтверджують авторитет звичаю, а не 
надають йому юридичної сили [6, s. 187].

Разом з тим не варто нівелювати значення, яке мала давність 
в історії (а подекуди й сучасності) звичаєвого права. Давність 
відігравала роль своєрідної презумпції усталеності конкретного 
правового звичаю. Інакше кажучи, звичай, що характеризується 
давністю є, безперечно, усталеним. Без усталеності в практиці він 
не зміг би застосовуватися впродовж такого тривалого часу. І навпаки 
– усталеність звичаю, що не був давнім, могла бути піддана сумніву. 
Зокрема у копному судочинстві під час звернення до звичаю сторони 
інколи підтверджували його усталеність і фактичну юридичну дію 
давністю: «здавна між нами злочинця нічим, тільки копою шукають» 
[10, с. 113]. Подібною була ситуація і у звичаєвому праві інших народів. 
Так, у Мазовії діяв звичай, коли староста бартний своєю волею і 
владою за потреби скликав суд, який складався з непрофесійних 
суддів, але «цим людям стародавнім багато були вірити згідні» [11, 
s. 5].

Ще одним аспектом проблеми співвідношення давності й 
усталеності у контексті звичаєвого права є те, що давні правові звичаї 
традиційно користувалися більшим авторитетом суспільства, ніж нові 
практики, що набули статусу звичаю порівняно недавно. До прикладу, 
в римському праві розрізнялися звичаї (mos) давні (mores majorum 
– звичай предків) та звичаєва практика (usus), яка не мала настільки 
глибокого історичного підґрунтя [12, с. 38]. Зрештою, давність і сама 
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виступала гарантією суспільного визнання, без якого правовий звичай 
не міг мати фактичної юридичної дії. Про це свідчать відповідні 
народні приказки – «так за батьків було, так нам і треба» та ін. [8, с. 2].

Таким чином, усталеність належить до основних ознак правового 
звичаю, оскільки необхідна для його формування у суспільній 
практиці. Давність відіграє також важливу роль у звичаєвому праві, 
проте є додатковою ознакою цього явища. Вона забезпечує презумпцію 
усталеності правового звичаю та гарантує його суспільне визнання. 
Попри це, давність характерна не кожному правовому звичаю, який 
може бути створеним в т. ч. новою практикою та набути чинності за 
наявності основних ознак – загальності, нормативності, усталеності, 
відповідності праву, фактичної юридичної дії та суспільного визнання.
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ВИТОКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ: 
СУЧАСНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС 

Іванна Андріївна Мацелюх

кандидат юридичних наук, докторант юридичного факультету 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(м. Київ)

У вітчизняних колах теоретиків права останніми роками усе 
більше прихильників набирає твердження про належність української 
правової системи до романо-германського типу правових систем. 
Щоправда, повної єдності не спостерігається. Одні автори, серед яких 
В. Ткаченко, С. Погребняк, Д. Лук’янов, сходяться на думці про її 
перебування у перехідному стані, який «тяжіє до романо-германської 
правової сім’ї та є її своєрідним асоційованим членом» [1, с. 46]. Вони 
вважають, що обраний Україною магістральний євроінтеграційний 
напрямок, мовляв, лише після успішного проведення розпочатих 
політико-правових реформ дозволить їй влитися у правову систему 
романо-германського права. Інші дослідники (К. Вовраженцева і 
О. Скакун), наукова модель яких нам імпонує значно більше, 
схиляються до думки про те, що витоки української правової 
системи, її корені знаходяться в романо-германській правовій 
сім’ї. Її становлення і розвиток відбулися завдяки сприйняттю нею 
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«візантійської культури та духу пізньоримського права», починаючи 
з ІХ ст. [2, c. 525]; [3, c. 230]. 

Не можна обійти увагою і позицію російського дослідника 
С. Алексєєва. На його думку, національні правові системи 
пострадянського простору, у тому числі й України, належать до 
окремого типу правових сімей, яку він називає «правом Сходу», 
фактично використовуючи новий термін для позначення вказаних 
правових систем під назвою «візантійське право» [4, c. 73].

Категорично заперечує залежність руського (українського) права 
від візантійського сучасний український дослідник М. Козюбра. На 
його думку, вплив останнього на правову культуру України є надто 
перебільшеним, крім того немає підстав вважати «східноєвропейську 
локальну цивілізацію», формування якої пов’язують із Візантією, 
основою національної правової системи України [5, с. 336]. 
Вчений переконаний, що за своїм походженням, джерелами права, 
його внутрішньою структурою, способами правотворчості і 
систематизацією нормативного матеріалу правова система України, 
безсумнівно, споріднена із сім’єю континентального права [5, с. 337].

Ми не випадково проілюстрували цитати із робіт широковідомих 
учених, оскільки твердо переконані, що зародження вітчизняної 
правової системи пов’язане з історією пізнього римського права. В 
результаті виник відповідний симбіоз, унаслідок якого рецепійовані 
норми безболісно інтегрувалися в систему звичаєвого права. 
Найпомітніше вплив пізньоримського законодавства простежується 
у сфері церковного права, відправною точкою генезису якого 
став візантійський церковно-правовий базис. Щоправда, сучасна 
дослідниця історії українського права М. Мірошниченко цілком 
слушно наводить аргументи, які достатньо стримано оцінюють 
візантійську проекцію на українську правову систему. В одній із 
своїх робіт вона застерігає від надмірної прихильності до вироблених 
стереотипів. «На землях України-Руси напередодні втрати нею 
політичного суверенітету діяла самобутня правова система, в якій 
не було місця рецепції римського права в повному значенні цього 
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слова, – пише дослідниця, – більше того, ця правова система стала 
«материнською» основою розвитку литовсько-руського права» [6, 
с. 506]. На сторінках своєї монографічної роботи вона наводить 
переконливі аргументи, які стали основою для відповідних висновків. 
На її думку, руське суспільство і право виросли на основі внутрішнього 
розвитку східнослов’янських племен, родових і общинних організацій 
без помітних впливів на них античного суспільного устрою, а 
формування основ феодалізму на Русі відбувалося на основі власного 
культурно-історичного розвитку, тобто право українського народу 
розвивалося самобутньо. Окрім того, між Руською державою і 
Римом лежав значний територіальний пояс, на якому знаходилися 
інші державні утворення, здебільшого слов’янського походження, 
а контакти, що мала Україна-Русь із Візантією до прийняття 
християнства, в основному відбувалися через форму військового 
протистояння, ініційовані переважно київськими князями. За таких 
умов, з одного боку, йшов процес самостійного становлення і 
розвитку двох правових систем, а з іншого – формувалося «право 
війни переможця», а не його рецепція [6, с. 490–492]. Разом з тим, 
дослідниця стверджує, що про рецепцію можна говорити лише після 
запровадження християнства на Русі, поширення у зв’язку з цим норм 
церковного права та встановлення церковно-судової юрисдикції [6, 
с. 496]. 

Не піддаючи жодним сумнівам справедливість висловленого, 
зазначимо, що сфера церковних відносин у цьому сенсі має певну 
специфіку. Вона полягає в тому, що саме пізньоримська, а точніше 
візантійська релігійна спадщина стала відправною точкою для 
поширення церковного права на українські терени. Пріоритет тут 
належить інституту церковного правопорушення, що потрапив в 
Україну доби Руської держави через систему канонічних правил, 
вироблених єпископатом в епоху Вселенських соборів, та затверджених 
вищою державною владою – у нашому випадку імператором.

Таким чином, ми підтримуємо висновок сучасних теоретиків 
права М. Козюбри та М. Мірошниченко щодо стриманої візантійської 
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правової проекції на систему руського права. При цьому зауважуємо, 
що про рецепцію візантійського церковного права можна говорити 
лише після запровадження християнства на Русі та запозичення 
на українські терени окремих правових норм пізньоримського 
та візантійського права, що стали основою для місцевих джерел 
церковного права державного походження.
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(м. Львів)

Дослідженням особливостей становлення та розвитку міста-
держави Ватикан як однієї з найдавніших серед існуючих європейських 
держав займалось багато як зарубіжних, так і українських 
науковців. Зокрема, українські вчені (Г. Ф. Хоружий, В. М. Заїкин, 
М. І. Отрош, Т. Л. Сироїд, В. М. Мельник, С. В. Моісеєнко, О. С. Бись, 
Д. В. Воловників та ін.) приділяли увагу, передусім, аналізу історичних 
і політично-правових умов виникнення і функціонування Ватикану, 
а також, здебільшого, питанням специфіки його міжнародної 
правосуб`єктності. Ми теж зупинимось на розгляді цих аспектів 
при характеристиці державно-правового розвитку міста-держави 
Ватикан, з огляду на те, що його історичний досвід зберігає свою 
актуальність для сучасної України. 

Сучасній державі Ватикан, яка була відновлена в нинішніх розмірах 
як самостійна держава-місто у 1929 році, передувала Папська держава 
з понад тисячолітньою історією, яка виникла внаслідок об`єднання 
папських володінь в 

Італії в єдину область під владою папи Римського як світського 
правителя. Зародження Папської області розпочалось у IV ст., коли 
Римська церква придбала шляхом дарування і заповіту їй багатьма 
заможними християнами значних земельних маєтків, розкиданих 
по всій Італії, Галлії, Іллірії, Далмації, Африці і Малій Азії. Вже  за  
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папи  Григорія  Великого (590–604) до Папської області входили й 
околиці Риму. Притому територію Ватикану почали заселяти після 
запровадження у Римській імперії християнства та спорудження у 324 
році над гіпотетичною гробницею св. Петра базиліки Константина.

В умовах краху Західної Римської імперії, швидкого утворення 
і такого ж швидкого розпаду «варварських» королівств, постійних 
змін кордонів, середньовічної роздробленості саме Церква виявилася 
найбільш організованою силою. Відтак, у VI ст. Папа Римський 
почав контролювати дії світської влади і в Римі, і в його найближчих 
околицях.

У Римському герцогстві, яке виникає наприкінці VI ст. внаслідок 
поступової втрати позицій візантійської влади в Італії, постать 
Римського єпископа з часом замінює призначеного імператором 
герцога. Більше того, папи перебирають на себе владу візантійського 
екзарха, насамперед у виконанні ним судової та апеляційної функцій, 
збиранні податків, здійсненні політичних та військових зв’язків із 
сусідніми правителями. 

Врешті, скориставшись кризою у самій Візантійській імперії 
та безпосереднім сприянням франків у протистоянні германським 
варварським племенам – лангобардам, Папа Римський Стефан 
II домігся створення незалежної Папської держави в межах Римського 
герцогства та Равеннського екзархату (візантійська провінція в Італії, 
утворена наприкінці VІ ст.). В історію ці події увійшли під назвою 
«дар Пипіна» (франкського короля Пипіна ІІІ Короткого) – як акт, 
здійснений 754 року, коли Папська держава була утворена де-факто, та 
підтверджений 756 року, що стало її санкціонуванням. «Дар Пипіна» 
дав Папі Римському владу світського правителя центральної частини 
Італії та надав законні підстави для заснування Папської держави.  

У Середньовіччі це була могутня держава, що займала значну 
частину Апеннінського півострова, і проіснувала до 1870 року, коли 
відбулось збройне захоплення та включення її території до складу 
проголошеного у 1861 році Королівства Італія, столицею якого 
став Рим. Відтак, Папа Римський Пій IX оголосив себе «в`язнем 
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Ватикану» і відмовився визнавати легітимність Італійської держави 
та пропонований йому італійським королем Віктором Емануїлом II 
обмежений суверенітет Святого Престолу. Вирішення питання про 
статус Ватикану після розпаду Папської держави та відновлення 
світської влади Папи (т. зв. «Римське питання») відбулося тільки, 
як то не парадоксально, під час фашистського режиму в Італійській 
державі, оскільки Муссоліні був зацікавлений у примиренні з 
Католицькою церквою, щоб надати фашизму легітимності та нових 
державних форм. Переговори між Святим Престолом та Королівством 
Італія тривали три роки і врешті 11 лютого 1929 року між папою 
Пієм XI та прем`єр-міністром Італії Беніто Муссоліні було укладено 
Латеранські угоди, на підставі яких правонаступником Папської 
держави стало самостійне місто-держава Ватикан. 

Цікаво, що Латеранські угоди офіційно визнали акт окупації 
Папської області в 1870 році анексією з боку Італійського королівства. 
Тож фінансова конвенція як частина Латеранських домовленостей 
передбачала компенсацію Святому Престолу втрат у зв’язку з 
ліквідацією Папської держави, а саме: виплату Італією Святому 
Престолу 750 млн. лір у 5%-х цінних паперах.

Латеранські угоди 1929 року юридично визнали за Ватиканом 
суверенітет у міжнародних відносинах, а за Святим Престолом – 
виняткову і необмежену владу та юрисдикцію над Ватиканом. 
Відтак, вони закріпили фундаментальну підставу для подальшого 
визнання Ватикану юристами-міжнародниками атиповим суб`єктом 
міжнародного права, а саме: відбулось розмежування Ватикану як 
зосередження «світського суверенітету» та Святого Престолу як 
«вселенського центру релігійного суверенітету».

Латеранський договір було офіційно підтверджено в ст. 7 Італійської 
конституції від 22 грудня 1947 року. Ватикан, за Латеранським договором, 
набув низку прав і прийняв на себе певні міжнародні обов’язки, які у 
своїй сукупності становлять його міжнародну правосуб’єктність. Так, 
Ватикан володіє суверенітетом у сфері здійснення всієї повноти влади 
(у т.ч. навіть має власну армію) на своїй території над її населенням, 
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частина якого мають Ватиканське громадянство. Він має встановлені 
дипломатичні відносини з іншими суб’єктами міжнародного права, 
а також є членом міжнародних організацій. Має державні символи − 
герб, прапор, гімн. 

Святий Престол як суб’єкт міжнародного права є носієм духовного 
та світського суверенітетів і відповідно до Латеранських угод водночас 
є верховним органом всієї Католицької Церкви та сувереном держави-
міста Ватикан. Відтак, Латеранськими угодами 1929 року було офіційно 
закріплено дві іпостасі міжнародної правосуб`єктності центру Римо-
католицької церкви − релігійну (Святий Престол) і світську (місто 
Ватикан). Тому дипломатичне визнання Святого Престолу будь-якою 
країною світу вважається автоматичним визнанням суверенітету міста-
держави Ватикан.

Як бачимо, історія сучасної держави Ватикан має давні історичні 
витоки, причому сам Ватикан офіційно вважає, що міжнародна 
правосуб’єктність Святого Престолу ніколи не припинялась 
упродовж двох тисячоліть. Український історик церкви першої пол. 
XX ст. Вячеслав Заїкин, якого можна вважати одним із засновників 
української історико-правничої науки, також стверджував, що 
Святий Престол був найпершим та найголовнішим суб’єктом 
міжнародного права в європейській континентальній історії. Крім 
того, правознавець-історик наголошував, що розрізняти Святий 
Престол і Ватикан неправильно з юридичних позицій − це є «одне 
ціле в історико-правничому розумінні».

Поза тим, в сучасній українській науці поширене уявлення про 
Ватикан як про «державоподібне утворення», зокрема такі погляди 
висловлюють Т. Л. Сироїд і М. І. Отрош, які відносять його до вторинних 
суб’єктів міжнародного права з обмеженою правоздатністю. Не 
можемо погодитись з обґрунтуванням проф. Т. Л. Сироїд, що Ватикан 
в силу надзвичайно малих розмірів своєї території (0,44 кв. км) і такої 
ж незначної кількості мешканців (біля 1 тис. громадян), особливостей 
соціально-політичної структури й відсутності розвинутої власної 
економічної бази не має соціально-політичних підстав для того, щоб 
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розглядатися як держава в повному розумінні цього слова, хоча він і 
наділений певними атрибутами державності. Натомість, підтримуємо 
позицію політолога-міжнародника, юриста В. М. Мельника, що 
Ватикан є повноцінною державою з усіма юридичними атрибутами 
державної влади, конституційною та адміністративно-правовою 
системами. Так, по-перше: Святий Престол мав всі ознаки цілісного 
державного організму ще з моменту заснування та подальшого 
розвитку Папської держави. Причому територіальний суверенітет 
Святого Престолу упродовж двох тисяч років не переривався і в 1929 
році він лише трансформувався у новий формат − було визначено 
юрисдикцію Папи Римського над Ватиканом. По-друге: Святий 
Престол після 1929 року здійснює свій суверенітет на теренах 
Ватикану як на «території вільної і самостійної держави», про що 
було зазначено окремо у Латеранських угодах. По-третє: Ватикан 
на абсолютно вільних засадах здійснює свою зовнішню політику, є 
повноправним учасником міжнародного співтовариства. По-четверте: 
у Ватикані вибудовано власний, відмінний від італійського, правовий 
простір, що заснований на канонічному та церковному праві.

Головними джерелами діючого у Ватикані права є: 1) Кодекс 
Канонічного права і апостоличні постанови; 2) закони, промульговані 
для міста Ватикану Верховним главою церкви або делеговані 
йому владою, а також постанови, прийняті компетентною владою. 
Ватикан не має конституції в прямому розумінні. Її роль виконували 
3 конституційні акти держави-міста Ватикан від 7 червня 1929 року 
(найважливіший з-поміж них − Основний закон міста Ватикан, а 
також Закон про джерела права та Закон про громадянство і право 
перебування), якими було започатковано сучасний етап розвитку 
ватиканського конституційного права, що трансформувалось з 
канонічно-звичаєвої в цілісну позитивно-формальну систему,  
та «апостолицька конституція» від 15 серпня 1967 року, якою 
передбачалась реформа Римської курії. У листопаді 2000 року Папа 
обнародував новий Основний закон Ватикану, який фактично закріпив 
систему розподілу влад. Відповідно до нього всією повнотою влади, 
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а звідси й визначальним впливом на зовнішню політику Ватикану, 
володіє довічно обраний глава держави − Папа Римський, якому 
належить законодавча, виконавча та судова влада. Відтак, Ватикан 
є виборною абсолютною теократичною монархією, притому 
формування і становлення його основних державних і правових 
інститутів відбулось з початку утворення Папської держави, вони 
зазнавали певних змін і реорганізації упродовж понад тисячолітнього 
періоду її розвитку та продовжують, удосконалено і пристосовано 
до вимог часу, функціонувати в сучасній державі-місті Ватикан. 
Така історична тяглість, спадкоємність і правонаступництво є 
показовими для сучасної Української держави, яка, хоч і має теж 
понад тисячолітню історію державницьких прагнень і визвольних 
змагань, проте в силу багатьох об`єктивних історичних, політичних, 
правових тощо обставин не змогла утвердити правонаступництво 
власної державної традиції. 

Геополітичний вплив Ватикану на світову історію важко 
переоцінити. Папська держава  у Середньовіччі була соціально-
політичним і дипломатичним двигуном усієї Європи. Сьогодні цей 
статус зменшився геополітично, однак він, як і раніше, надзвичайно 
сильний дипломатично. Тож при розбудові України в європейському 
векторі слушно зважати на історичний досвід державно-правового 
розвитку міста-держави Ватикан та розвивати ефективне 
дипломатичне співробітництво з Ватиканом.
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НАУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 
СУДОЧИНСТВА В ГАЛИЧИНІ У ХІХ СТ. 
ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Тарас Ігорович Галабурда

аспірант кафедри історії держави, права та політико-правових 
учень Львівського національного університету імені Івана Франка 

(м. Львів)

У сучасних умовах удосконалення кримінального судочинства в 
Україні важливим є врахування не лише міжнародного, але й власного 
національного правового досвіду. На теперішньому етапі розвитку 
і модернізації правової системи України важливим є удосконалення 
кримінального процесу, приведення його у відповідність до 
міжнародних стандартів. Одночасно важливо враховувати історичні 
особливості здійснення кримінального судочинства на українських 
землях упродовж їхнього історичного розвитку. 

У системі права Української держави вагома роль належить 
кримінальному судочинству, на яке покладено діяльність суду щодо 
повного, всебічного і об’єктивного розгляду справ  щодо захисту прав 
особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, 
охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 
провадження. 

Необхідність комплексного наукового історико-правового 
дослідження кримінального судочинства в Галичині у складі Австрії 
та Австро-Угорщини зумовлена пізнавальними, теоретичними та 
прикладними потребами наукового забезпечення ефективної правової 
реформи в сучасній Україні, котра повинна здійснюватися на основі 
високого рівня міжнародних стандартів правових систем.

Особливий інтерес викликає період перебування українських 
земель, зокрема, Галичини, у складі Австрії – з 1772 p., а з 1867 р. – 
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у складі Австро-Угорщини. Як відомо, австрійці штучно приєднали  
у 1772 р. західноукраїнські та польські землі в один «коронний» 
край, який складався з двох частин: Східної Галичини, населеної 
переважно українцями, і Західної Галичини, населеної поляками. 
Таке штучне об’єднання Східної та Західної Галичини спричиняло 
конфлікти, відкриту боротьбу між поляками та українцями за свої 
права. Галичина є історичною назвою західноукраїнських і польських 
земель наприкінці XVIII – початку XX ст., що перебували під владою 
Австрійської, а пізніше Австро-Угорської монархії. Галичина входила 
до складу Австро-Угорської імперії на правах адміністративної 
провінції. Управління Галицьким коронним краєм здійснював 
намісник (до 1854 р. – губернатор).

Юридичне оформлення приєднання Галичини Австрією було 
закріплено 3 травня 1815 р. у договорі між Росією, Пруссією й 
Австрією. Ще 1786 p. до складу «коронного» краю Галичини входила 
і Буковина, що за Кючук-Кайнарджійським договором (1774 р.) 
відійшла від Туреччини до Австрії.

Австрійське кримінальне право і процес також мали тривалий 
період становлення і розвитку. На час приєднання Галичини до Австрії, 
інквізиційну «Кароліну» вже встигла замінити менш інквізиційна 
«Терезіана», ці кодекси містили також і процесуальні норми. Видана як 
загальноімперський закон, «Кароліна» проголошувала верховенство 
імперського права над правом окремих земель, скасування «нерозумних 
і дурних» звичаїв у кримінальному судочинстві в «місцях і краях». 
Разом з тим вона допускала збереження для курфюрстів, князів і станів 
їхніх «споконвічних і справедливих звичаїв». У «Кароліні» відбилися 
найбільш суттєві особливості феодального кримінального права і 
кримінального процесу періоду абсолютизму. Цей кодекс став єдиним 
загальнонімецьким кримінальним та кримінально-процесуальним 
кодексом, який діяв аж до об’єднання країни. «Терезіана» мала велике 
правове значення для законодавчої влади Австрійській монархії і 
Австро-Угорщині, бо містила провідні правові засади і норми, що 
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використовувалися у кодифікаційних роботах по кримінальному і 
кримінально-процесуальному праві аж до 1850 р.

У своїй структурі і систематизації правопорушень «Терезіана» 
наслідувала традиції германського права. У ній менше залишалося 
справ, які судді вирішували виходячи зі своїх міркувань, а не із закону.

У 1776 р. імператриця Марія Терезія скасувала застосування 
тортур у судовому процесі. Кодекс, названий на її честь, у Галичині 
почав діяти з 1784 р. у частині процесуальних норм. Загальну судову 
інструкцію для судів усіх інстанцій 1786 р., видану імператором 
Йосифом ІІ, також можна вважати вагомим процесуальним 
нормативно-правовим актом. Кримінальний кодекс, підготовлений 
австрійським юристом Й. Зонненфельсом. 1803 р. «Францішкана» 
складався з двох розділів – перший стосувався норм матеріального 
права, другий – процесуального. Характерним для цього кодексу 
став інквізиційний процес, звинувачений не мав права на захист, 
зміни у системі доказів – діяла теорія негативних доказів (суддя 
не міг засудити, якщо не було конкретних доказів), а признання 
обвинуваченого доводилось оцінювати на тлі всього доказового 
матеріалу (початок вільної оцінки доказів), скасував формальний 
поділ на загальну інквізицію і жорстокішу, та ін. Як відомо у 
1853 р. було прийнято Кримінально-процесуальний кодекс – перший 
нормативно-правовий акт Австрійської імперії, який розмежував 
кримінальне право (матеріальне) і кримінально-процесуальне право. 
Він частково запроваджував гласність процесу, але не допускав 
участі громадськості до здійснення судочинства. Кримінально-
процесуальний кодекс 1853 р. суперечив основним демократичним 
принципам суду, тому у 1869 р. його доповнили законом про суди 
присяжних, а в 1873 р. був затверджений новий КПК, який діяв 
з незначними змінами аж до 1918 р., тобто до розпаду Австро-
Угорщини. Проте його дія на території Галичини продовжилася після 
приєднання Галичини Польщею.

Головним законодавчим актом, що регулював кримінальний 
процес на території Галичини у складі Австро-Угорщини, був 



139
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН 
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Матеріали  Всеукраїнської  наукової  конференці ї

австрійський кримінально-процесуальний кодекс 1873 р. (далі 
КПКА). Цей кодекс став наслідком двадцятирічної кодифікаційної 
роботи групи вчених-правників під керівництвом відомого професора 
кримінального права з Відня Юліуша Глясера, який згодом став 
міністром юстиції Австрії.

Кримінально-процесуальний кодекс Австрії 1873 р. складався 
з 27 розділів і мав 494 параграфи; поширював чинність на всю 
територію імперії, в тому числі й у Галичині, що перебувала у складі 
Австрії. КПКА 1873 р. скасував дію попередніх нормативних актів, 
що регулювали кримінальний процес у судах: Статут кримінального 
провадження від 29 липня 1853 р., Імператорське розпорядження від 
3 травня 1858 р., Статут провадження у справах преси від 17 грудня 
1862 р., Закон від 9 березня 1869 р., який запровадив суди присяжних 
для розгляду злочинів і провин, заподіяних друкарською діяльністю. 
Зазначений КПКА закріплював головні принципи кримінального 
процесу: процес розпочинається лише за наявності скарги (стаття 2); 
процес здійснюється уповноваженими законом органами від імені 
держави (ст. 2, 34); усність процесу (ст. 2, 58, 311, 458); гласність 
процесу (ст. 228, 312, 456); принцип так званого змішаного правосуддя 
– запровадження суду присяжних щодо політичних справ (ст. 297–351); 
винесення судового рішення на підставі внутрішнього переконання 
суддів (ст. 258, 458). Крім, Кримінально-процесуального кодексу, 
існувала і значна кількість інших законів, що містили процесуальні 
норми: закон про охорону приватної власності на будівлю від 
27 жовтня 1867 р.; закон про охорону таємних листів і кореспонденції 
від 6 квітня 1870 р.; розпорядження міністра юстиції від 21 жовтня 
1908 р. про розгляд кримінальних справ щодо неповнолітніх тощо.

Центральною фігурою у кримінальному процесі був 
підозрюваний, або підсудний. Згідно зі ст. 8 КПКА, підозрюваною 
вважалася особа, стосовно якої велося дізнання. Після проведеної 
перевірки обставин, що були підставою для дізнання, у випадку, коли 
орган попереднього слідства розпочав слідство, ця особа ставала 
обвинуваченою аж до вручення їй обвинувального висновку. Коли ж 
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обвинувачений поставав перед судом, його називали оскарженим, хоча 
аналіз архівних кримінальних справ засвідчує, що під час розгляду 
справи судом головуючий суддя часто звертався до оскарженого 
«підсудний». На дізнанні та попередньому слідстві, зазвичай, не 
вживався термін «підозрюваний», а на кожній стадії попереднього 
слідства особу називали «обвинуваченим». Кодекс також чітко 
не дотримувався розмежування  термінів у кожному випадку, де 
необхідно було вказувати «оскаржений», а де – «обвинувачений».

Отже, з вивченням й узагальненням досвіду встановлення та 
організації судової системи, здійснення судочинства в Галичині 
періоду її перебування у складі Австро-Угорщини, сучасна історико-
правова наука збагатиться знанням про особливості здійснення 
судочинства у Галичині в складі Австро-Угорщини, одержить змогу 
об’єктивно переосмислити окремі проблеми, а відтак використати в 
доцільних межах цей досвід для удосконалення національної судової 
системи. Також, збагачуючи вітчизняну історико-правову науку 
відомостями про становлення, функціонування та розвиток Австро-
Угорської системи судочинства у Галичині, науковці й практики 
зможуть використовувати відповідні висновки та узагальнення у 
подальших історико-правових дослідженнях Австро-Угорщини 
загалом. Як видається, важливо здійснити належне дослідження 
кримінального судочинства у Галичині у складі Австро-Угорщини, 
щоб відтворити закономірності розвитку кримінального процесу 
на етнічних українських землях, а також узагальнити подальші 
можливості для удосконалення науки і практики кримінального 
процесуального права України. Вирішення актуальних проблем, 
пов’язаних із реформуванням та вдосконаленням правової системи 
сучасної України, великою мірою залежить і від дослідження та 
засвоєння історичного досвіду, знання тих правових процесів, які 
мали місце в Україні у минулому.
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ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД РЕФОРМУВАННЯ 
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ В АВСТРІЇ 

ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОСТІ

Михайло Сергійович Пиртко

аспірант кафедри історії держави, права та політико-правових 
учень Львівського національного університету імені Івана Франка 

(м. Львів)

У 70–80 pp. XVIII ст. в Австрійській імперії було здійснено 
перші модернізаційні реформи, які поширювалися, зокрема і на 
інкорпоровані західноукраїнські землі. Започаткувала реформи 
австрійська правителька Марія Терезія, а продовжив реформи її син 
– імператор Йосиф ІІ. На роки їхнього правління припадає остаточне 
оформлення й розквіт «освіченого абсолютизму». Під впливом ідей 
Просвітництва ці правителі вбачали гарантією могутності своєї імперії 
створення суспільства свідомих громадян, котрі вчасно й сумлінно 
сплачують податки. З цією метою Марія Терезія та Йосиф ІІ здійснили 
реформи, спрямовані на підвищення освітнього рівня та зрівняння 
мешканців у правах. У наслідок політики освіченого абсолютизму 
другої половини XVIII ст. в Австрії у системі державної влади 
відбулися істотні зміни. Діяльність правителів стала прогресивнішою 
та раціональнішою. Одним з важливих обґрунтувань для нововведень 
вважалась їхня користь для держави і населення [1, с.71]. 

Активну реформаторську діяльність здійснювала австрійська 
правителька Марія Терезія (13.05.1717 – 29.11.1780). Зі вступу на 
австрійський престол 1740 р. Марії Терезії у державі Габсбургів 
розпочиналася епоха «освіченого абсолютизму». Їй передувала 
невдала зовнішня політика – Габсбурги втратили частину володінь 
в Італії та Сілезію. Ці події та часті повстання переконали австрійську 
ерцгерцогиню у необхідності реформ. Окрім того, Австрія економічно 
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відставала від провідних європейських держав; особливо гальмувало 
розвиток країни кріпосне право. Марія Терезія, вступаючи на 
австрійський трон під гаслом «справедливості та м’якості», 
намагалася використовувати окремі ідеї Просвітництва для зміцнення 
центральної влади, але одночасно уникати радикальних перетворень 
і побоювалася торкалися інтересів дворянства. Вона започаткувала 
реформами у дусі політики «освіченого, або просвітницького 
абсолютизму». Це була епоха державних реформ, спрямованих 
на комплексні зміни у всіх сферах суспільства. Реформи мали на 
меті через посилення державної централізації та встановлення 
контролю правлячої династії за всіма сферами суспільного життя 
залучити імперію до нових історичних процесів і не допустити її 
відставання від основного суперника – сусідньої Пруссії. Епоха 
«освіченого абсолютизму» характеризувалася ліквідацією декотрих 
станових привілеїв, реформами, спрямованими на розвиток 
торгівлі й мануфактур, на ліквідацію феодальної роз’єднаності, 
спробами звільнення селян від особистої залежності. В Австрії, як 
і в декотрих європейських країнах, використовували популярність 
ідей французьких просвітителів, проголосивши «союз філософів і 
монархів» [1, с.72].

Марія Терезія почала реформи з централізації управління 
державою. Під час здійснення реформи державного управління 
Марія Терезія 1742 р. вилучила з компетенції Придвірної канцелярії 
зовнішньополітичні проблеми і сформувала для цього новий орган 
– Державну канцелярію (виконавчий орган), очолену державним 
канцлером. За Придвірною канцелярією залишено вирішення 
важливих питань внутрішньої політики та здійснення вищого 
судочинства. Для фінансових і військових справ створено окремі органи 
управління. Тривалий час існували регіональні канцелярії: чеська, 
угорська, семигородська, а також ради: нідерландська й італійська. 
У 1749 р. імператриця частково ці регіональні органи реформувала, 
сформувавши Директоріум, що відав справами австрійських земель і 
Чехії, а 1757 р. до його компетенції долучено ще справи Нідерландів 
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та Італії. Відповідні канцелярії та ради ліквідовано. За Марії Терезії 
питання судочинства з компетенції Директоріуму вилучено. Для них 
1749 р. у Відні створено Верховну палату юстиції, що проіснувала 
до середини ХІХ ст. Цим фактом судову владу відокремлено від 
адміністративної. У 1761 р. імператриця замість Директоріуму 
створила як вищий орган управління країною з внутрішньополітичних 
питань (крім військових, судових і фінансових), об’єднану придвірну 
австрійську та чеську канцелярію на чолі з канцлером. Угорщина 
мала власні органи управління. У 1746 р. для керівництва справами 
торгівлі й промисловості сформовано відповідний Директоріум, а з 
фінансових питань – Міністерську банківську депутацію [2, с. 30–31].

У 1762 р. Марія Терезія створила окрему Придвірну фінансову 
(рахункову) палату, до компетенції якої належав генеральний 
нагляд за фінансовими справами усіх державних органів, сеймових 
виділів, міських магістратів. Цей орган – Генеральний фінансовий 
директоріум – проіснував аж до 1854 р.

Марія Терезія 1760 р. заснувала Державну раду, що контролювала 
центральні й земельні органи управління. Її діяльність поширювалася 
на всі території, зокрема на Угорщину, і сприяла проведенню 
єдиної державної внутрішньої та зовнішньої політики. Наприкінці 
XVIII ст. цій Раді надано право здійснювати за відсутності чи під час 
хвороби монарха представницькі функції. У землях продовжували 
діяти свої представницькі органи – сейми і сеймики, роль котрих 
в окремих землях була різною. Земельна адміністрація подвійно 
підпорядковувалась монархові й місцевим сеймам. Ідея ж абсолютної 
монархії, що настійливо провадилась у життя Габсбургами в Австрії, 
потребувала централізації державної влади [2, с. 32].

Марія Терезія у 1743–1749  pp. здійснила адміністративно-
територіальну реформу, якою ліквідувала всі земельні органи 
управління (уряди, земські староства, земських маршалків, празьке 
намісництво) і замість них утворила для кожної землі (краю) колегіальні 
Репрезентації на чолі з президентами. Ці органи представляли 
інтереси монарха, від його імені діяли і йому та центральній владі 
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підпорядковувались. Репрезентації відали всіма справами управління 
землями, фінансовими питаннями, до їх компетенції належали також 
справи судочинства. При Репрезентації створено Сенати юстиції, 
які становили вищу апеляційну інстанцію у землі (краї). У 1763 р. 
Репрезентації ліквідували, а замість них створили Губернаторства, 
в окремих менших землях (краях) – земські староства чи крайові 
уряди. Керівниками Губернаторств були губернатори, або земські 
старости, котрих призначав монарх. При них діяли губерніальні ради, 
їх членів яких призначала імператриця. Губернатори отримали право 
головувати на сеймах і сеймових виділах, право розпускати сейми, 
скасувати рішення їхніх відділів .

За правління Марії Терезії коронний край в Австрійській імперії 
розподіляли на округи, де органами адміністрації були староства або 
крайові уряди, очолені окружними старостами. Їх призначав монарх, 
перед ними (як і перед центральними властями) вони несли юридичну 
відповідальність. Цей поділ і структуру органів окружної адміністрації 
Марія Терезія поширила на всю країну. Вона стала призначати старостами 
не лише дворян (це мало місце раніше), а й людей інших станів. Такий 
адміністративний поділ вводився і на новоприєднаних землях. Від 
урядовців вимагали відповідної кваліфікації, сумлінної, старанної праці, 
безумовної підтримки монаршої політики, послуху, дисципліни. Марія 
Терезія встановила державну платню за службу урядовцям. До реформи 
вони виконували її безкоштовно, як почесну справу, користуючись за 
це всілякими соціальними пільгами, привілеями і подарунками або 
беручи оплату від людей за свої послуги. Натомість Марія Терезія 
ввела оплату їхньої праці за рахунок держави, але невелику. Тому 
чинними залишались і попередні види компенсації. У другій половині 
XVIII ст. Марія Терезія встановила вищу платню урядовцям усіх рангів, 
щоб оплата від мешканців надходила державі за здійснення ними різних 
правових послуг. Було введено також пенсійне забезпечення урядовців, 
призначено пенсії вдовам і сиротам. Невелика оплата праці, зокрема 
середніх і нижчих урядовців, зумовлювала корупцію, хабарництво, 
зловживання [2, с. 32–33].
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У другій половині XVIII ст. в Австрійській імперії було 
реформовано суд та судочинство. Марія Терезія вжила кардинальних 
заходів з відокремлення суду від адміністрації, скасування зі 
системи судових органів і сфери судочинства середньовічних 
пережитків. Вона прагнула ліквідувати партикуляризм у судовій 
системі, усунути різноманітність судових органів, які існували для 
кожного стану зокрема, навіть для певної категорії справ у межах 
одного і того ж стану; різними були судові органи і в різних землях 
(краях)  . Судова система до реформи була складною, компетенція 
судів (міські, земські, гофмаршальські тощо.) не мало належної 
впорядкованості, справи часто пересилалися від одного суду в 
інший. У зв’язку з цим Марія Терезія почала запроваджувати у 
життя ідею створення єдиної судової системи в країні, та практику 
призначення судів лише монархом. Вони, крім того, повинні були 
мати відповідну юридичну освіту й практичний досвід. Судові 
органи імператриця намагалась теж перетворити на державні 
органи. З цією метою 1768 р. вона оголосила, що всі судові органи 
підвладні монархові, вища влада у сфері судочинства належить 
йому ж, яку він здійснює через відповідних призначуваних судових 
урядовців. Це означало, що існуючі до реформ приватні суди або 
створені самоврядними корпораціями ліквідувались (не відразу, 
однак, і не всюди, а поступово). Судову реформу почато зверху 
формуванням, як уже згадувалось, спочатку при Репрезентаціях, а 
потім при Губернаторствах спеціальних Сенатів юстиції, а незабаром 
– Сенатів для фінансового судочинства. Отже,  1749 р. у Відні діяла 
окрема судова інстанція – Найвища палата юстиції. Компетенція 
її у вигляді першої інстанції з найважливіших судових справ, та 
найвищої апеляційної інстанції поширювалась на всю імперію, 
крім Угорщини. До її складу входило декілька сенатів юстиції, які 
розглядали справи й апеляції певних земель (країв). Серед інших 
1780 р. створено окремий Сенат для Галичини, який був вищою 
інстанцією нагляду коронного краю Галичини і Володимирії. 
Реформи нижчих судів розпочато пізніше, за Йосифа II [1, с. 75].
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Реформування торкнулося освіти. Вона отримала державне 
фінансування. У 1770 р. імператриця Марія Терезія почала 
реформування системи освіти, оголосивши шкільництво справою 
держави, а не церкви. Освітні заклади були виведені з-під впливу 
церкви. 

Діяльність Марії Терезії мала для Австрії важливе значення: 
вона започаткувала й послідовно провадила політику переходу від 
Середньовіччя з його дворянсько-кріпосницькими відносинами, 
всевладдям дворянства та духовенства й безправ’ям широких верств 
міського і сільського населення до Нового часу. Реформи, охоплюючи 
соціально-економічну, адміністративно-політичну, церковно-освітню, 
військову, правову й інші галузі державного життя, мали на меті 
оздоровити суспільство, зміцнити та водночас централізувати державу, 
адаптувати її до модерних суспільних, економічних і правових 
умов, нових викликів часу. Вони відображали загальноєвропейські 
тенденції епохи Просвітництва і належали до найпослідовніших у 
Європі. 

Після смерті імператриці Марії Терезії на престол вступив Йосиф 
ІІ, який продовжив реформи Марії Терезії. Продовжуючи справу 
Марії Терезії щодо централізації держави, Йосиф ІІ 1782 р. замість 
Придворної канцелярії створив Об’єднану придворну палату, яка 
стала єдиним органом адміністративно-політичного та фінансового 
управління. Це сприяло змінам у системі органів державного 
управління. Було сформовано п’ять центральних установ: Об’єднану 
придвірну палату, Канцелярію Державної ради, Фамільну і Придвірну 
канцелярію, Придвірну військову раду, Вище юридичне відомство. 
Згодом почали діяти й інші, а також спеціалізовані органи управління: 
Міністерство поліції, згодом реформоване у Придвірну палату поліції 
та цензури; Придвірна комісія церковних і віросповідальних справ; 
Придвірна кваліфікаційна комісія; Придвірна санітарна депутація 
[2, с.33].  

За правління Йосифа ІІ у 1782–1784 рр. видано низку патентів 
у сфері судочинства. До них ще діяла система попередніх місцевих 
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судів – патримоніальних (або домініальних) у сільській місцевості та 
судів магістратів у королівських містах (котрі володіли магдебурзьким 
правом). Продовжувалась послідовна політика щодо дедалі більшого 
підпорядкування цих органів державним структурам. Чіткіше 
визначено їхню підсудність. Для прикладу, патримоніальні суди 
розглядали переважно справи цивільні (спірного й неспірного 
характеру) і дрібні кримінальні (так звані поліційні), а суди магістратів 
– цивільні й кримінальні справи міщан нешляхетського походження. 
Цивільне судочинство першої інстанції у справах шляхти здійснювали 
земські суди, по одному в кожній землі (краї). Але цих суддів уже 
не обирала шляхта на сеймиках, їх призначав і оплачував уряд, 
вони були, крім того, часто нешляхетського походження. Йосиф ІІ 
відніс до їхньої компетенції також розгляд справ щодо монастирів, 
капітулів, королівських міст, усіляких фундацій, спори між шляхтою, 
її підданими. 

Патентом Йосифа ІІ у 1787 р. створено так звані кримінальні суди 
– по одному для кожного округу (циркулу). Суддів у них призначали 
урядові власті. Вони мали право розглядати важливіші кримінальні 
справи осіб з усіх верств населення, у тому числі й шляхти. Зі 
створенням цих судів ліквідовано окрему шляхетську підсудність. 
Не належали до їхньої компетенції справи політичні: образа монарха, 
державна зрада, бунти, фальшування грошей і документів тощо. Їх 
розглядали центральні суди, створені Марією Терезією. Крім того, 
Йосиф ІІ продовжив започатковану матір’ю справу організації 
спеціальних судів – торговельних, вексельних, гірничих та ін. 
Здійснено реформу судочинства другої інстанції. За правління Марії 
Терезії, нагадаємо, при Репрезентаціях, а згодом Губернаторствах 
як апеляційна інстанція діяли Сенати справедливості (або юстиції), 
потім ще й окремі сенати для фінансового судочинства. Йосиф ІІ 
ліквідував ці судові органи. Замість них створено у всіх землях 
апеляційні суди – по одному на землю. Їх голову і членів призначав 
особисто монарх. Вони розглядали апеляції на рішення та вироки усіх 
нижчих судів. Головною судовою апеляційною інстанцією за Йосифа 
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ІІ продовжувала залишатись створена Марією Терезією Найвища 
палата справедливості у Відні, яка поділялась на декілька сенатів – 
по одному для кожної з великих земель чи декількох малих (у 1780  
створено окремий сенат і для Галичини) [1, с. 82–89].  

Було  здійснено і інші реформи за Йосифа ІІ, які були спрямовані 
на ліквідацію середньовічних інститутів, спрощення державного 
системи управління, а відтак  її централізацію, осучаснення 
аграрних відносин, обмеження міського самоврядування і цехових 
привілеїв, удосконалення системи освіти, запровадження єдиного 
Кримінального кодексу, звуження впливу церкви та ін. В умовах 
зародження нових соціально-економічних та політичних відносин, 
поширення ідей Просвітництва європейські правителі змушені були 
ініціювати і реалізувати реформи. 
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У сучасних умовах важливим завданням є реформування судової 
системи, яка є фундаментом демократичної держави. Здійснення 
судової реформи є важливим завданням держави перед українським 
суспільством, одним із зобов’язань України у рамках Угоди про 
асоціацію з Європейським Союзом. Реформування судової системи 
України передбачає удосконалення діяльності її судових органів, 
створення таких механізмів, котрі нададуть суду можливість 
виконувати лише ті функції, що характерні для нього у правовій 
державі, якісно вплинуть на його структурну побудову та ефективність 
діяльності. Крім цього, необхідно реально юридичними засобами 
забезпечити кожній людині право на справедливий судовий розгляд 
у суді, підвищити рівень фахових вимог до суддів, відновити довіру 
до судової влади тощо. Зазначене реформування судової системи 
України вимагає, серед іншого, об’єктивного наукового вивчення 
та використання як національного, так і міжнародного правового 
досвіду. Це дасть змогу створити модель судової системи в Україні 
відповідно до міжнародно-правових стандартів. Крім цього, ця 
модель має відповідати національній правовій культурі, правовим 
традиціям і характеру українського народу. 
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Значний інтерес у цьому аспекті становить вивчення історії 
організації і діяльності крайових судів у Галичині в складі Австрії і 
Австро-Угорщини (1850–1918 рр.), що сприяє кращому розумінню 
і висвітленню основ історичного розвитку правосуддя в Україні. 
Вивчення й узагальнення досвіду організації і діяльності крайових 
судів у Львові (1850–1918 рр.) дасть змогу використати в доцільних 
межах набуті знання та правовий досвід для з’ясування витоків 
демократичних традицій у розвитку національної судової системи і 
судочинства. Актуальність цього досвіду посилюється тим, що крайові 
суди у Галичині були утворені за кращими зразками тогочасних 
європейських судових органів. Доцільним буде врахування такого 
досвіду в удосконаленні діяльності судів сучасної України, окремих 
аспектів її судової кадрової політики та фінансового забезпечення, 
формуванню правосвідомості суддів України.

У середині ХІХ ст. внаслідок «Весни народів» 1848–1849 рр. 
та формування нових соціально-економічних, політичних 
і правових відносин виникла потреба здійснити чергове 
реформування австрійського судоустрою і судочинства. Згідно з 
новим післяреволюційним австрійським судовим законодавством  
вводилися, зокрема, крайові суди. Їхні повноваження  поширювалися 
на низку повітів. На території Галичини та Буковини було створено 
9 крайових судів. З 1853 р. крайові суди, за винятком Львівського 
та Краківського, стали називатися окружними, хоч їхня підсудність 
з цивільних справ залишилися  як і раніше. Зміни були внесені 
лише в кримінальне судочинство та на початку 1852 р. у зв’язку зі 
скасуванням суду присяжних. Скасування суду присяжних свідчило 
про наступ відкритої реакції після поразки Революції 1848 р. Судді 
почали оголошувати не тільки обвинувальні вироки, зазначаючи 
вид покарання, а й виносити вердикт про винуватість. Справи про 
найважливіші революційні виступи підлягали компетенції лише 
крайового суду, чим головно він і відрізнявся від окружних судів. 
У 1873 р. суд присяжних у кримінальному процесі був частково 
відновлено. 
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Важливе місце у коронному краї «Галичини і Володимирії» 
відігравав Львівський крайовий суд, який складався зі таких 
структурних підрозділів -  цивільного і кримінального. Після судових 
реформ другої половини XIX в. до нього була приєднана Крайова 
табула та спеціальні присяжні – оцінювачі майна, землеміри, а також 
сенат із торгових справ. Крайовий суд у Львові мав управління 
цивільно-судових депозитів, судову канцелярію, управління 
ґрунтових книг, правління в’язниць, санітарну службу, священиків, 
судових перекладачів, експертів-хіміків, люстраторів, землемірів, 
оцінювачів земських маєтків, будов з промисловими закладами, будов 
у Львові, експертизу в справах друку і видавництва, нотаріусів та 
нотаріальну палату у Львові, адвокатів і палату адвокатів у Львові. 
Інші окружні суди і Крайовий суд у Чернівцях нічим істотним від 
Львівського крайового суду не відрізнялися. Окружний суд у Самборі 
поширював юрисдикцію щодо «гірських» справ на Самбірський, 
Сянокський, Перемишльський, Стрийський, Львівський та 
Жовківський повіти. При цьому суді знаходилися лікарі, нотаріуси, 
торговий сенат, оцінювачі маєтків, оцінювачі гірських промислів, 
землемір, перекладач, оцінювачі будинків і міських ділянок, оцінювачі 
галантерейних та «нюрнберзьких» товарів, оцінювачі столярних 
виробів і, нарешті, хімік-експерт. В інших окружних судах іноді 
працювали інші оцінювачі (швейних виробів, напоїв тощо). У такому 
приблизно вигляді крайові суди існували до їхньої ліквідації 1918 р. 

Діяльність крайових судів у Галичині розпочалася з 29 вересня 
1855 р. Для Східної Галичини (тут переважало українське населення) 
австрійська влада запланувала створити два таких суди, а саме: у Львові 
та Станіславові (нині Івано-Франківськ). Юрисдикція Крайового суду 
у Львові поширювалася на львівський, перемишльський, самбірський, 
золочівський, бережанський та жовківський судові округи, а 
Крайового суду у Станіславові – на станіславівський, стрийський, 
коломийський, тернопільський та чортківський округи  . Однак уже в 
1856 р. у Східній Галичині й Буковині функціонували шість крайових 
або окружних судів. У юрисдикції поширення Вищого крайового 
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суду у Кракові діяли крайові суди у Кракові, Тарнові, Новому Сончі, 
Жешуві, а пізніше створені додаткові суди в Ясло, Вадовіцах (1882 р.), 
Яворині (1894 р.) та Закличині (1901). Юрисдикція Крайового суду у 
Кракові поширювалася на місто Краків, краківський й вадовицький 
округи; окружного суду у Новому Санчі – на сандецький та яслицький 
округи; окружного суду у Жешуві – на жешувський округ; окружного 
суду у Тарнові – на тарновський і бохенський округи (у 1860 р. 
останній долучено до краківського округу)  . 

Діяльність крайових судів поширювалася на цивільні та 
кримінальні справи, на які не поширювалася компетенція інших 
судів. Карні відділи розглядали справи про порушення державних 
законів, грабежі, підпали, образи гідності монарха тощо. Кримінальні 
справи розглядалися за участі присяжних радних, котрі виносили 
вердикт, а суддя визначав міру покарання. У кримінальних та 
політичних справах, коли звинуваченому загрожувало ув’язнення 
терміном на п’ять років і більше, з 1869 р. вирок виносили суди 
присяжних у кількості дванадцяти осіб. Цивільні відділи розглядали 
справи про подружні, боргові, спадкові справи. Водночас, крайові 
суди санкціонували відкриття нових повітових судів й адвокатських 
контор. Гірничі справи у львівському судовому окрузі розглядав 
окружний суд у Самборі, повноваження якого поширювалася на 
судові округи Перемишля, Станіславова, Стрия, Коломиї, Тернополя, 
Золочева, Бережан, Сянока, Львова і Самбора; гірничі справи на 
Буковині перебували у віданні Крайового суду у Чернівцях  .

Крайові суди діяли як колегіальні судові органи. До колегії входили 
президент суду (голова) і президенти (керівники) сенатів. Особовий 
склад колегіальних судів – крайових й окружних, та кваліфікаційні 
вимоги до їхніх працівників визначали міністерські рескрипти 
від 10 вересня і 18 жовтня 1853 р. Однак, в умовах реформування 
австрійського судівництва, відбулися певні зміни, систематизовані 
розпорядженнями Міністерства юстиції спершу від 22 травня 
1873 р., а згодом від 5 травня 1897 р. (кількість працівників канцелярії 
була врегульована окремо лише у 1910 р.). 
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Крайові та окружні суди складалися з: президентів (V рангу), 
віце-президентів (VI рангу; в ситуації, коли округ конкретного суду 
був достатньо великим), суддів (станом на 1910 р. штат складав 325 
суддів, з яких 244 працювали при колегіальних, а 81 при повітових 
судах), помічників (частина на платній основі, а інша частина – 
на громадських засадах), ад’юнктів. Канцелярія крайових судів 
складалася з: директора (VІІІ рангу), старшого начальника канцелярії 
(ІХ рангу), 12-ти старших канцеляристів, 10-ти начальників 
канцелярії для окружних судів (Х рангу), трьох виконавчих урядників 
(Х рангу; два при Крайовому суді у Львові і один при Крайовому суді 
у Чернівцях), 8-х асистентів (ХІ рангу; три у Львові, два у Чернівцях, 
по одному в Перемишлі, Станіславові і Тернополі), офіціалів (при 
колегіальних судах всього 33 особи), канцеляристів (ХІ рангу; 251 при 
колегіальних судах).

Аналіз джерельних матеріалів дає підстави вважати, що 
структура крайових (окружних) судів була подібною, а кількісний 
склад (чисельність штату) залежала від розмірів округу й кількості 
населення у ньому. Крайові (окружні) були колегіальними: у цивільних 
справах складалися із трьох, а в кримінальних – із чотирьох суддів. 
Зокрема, структура Крайового суду у Львові наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. виглядала таким чином: Крайовий цивільний суд, 
Крайовий кримінальний суд, три внутрішні повітові суди (S. І, S. ІІ, 
S. ІІІ), промисловий суд. У віданні крайових судів також перебувала 
табуля (записи до ґрунтових книг), судова канцелярія для ведення 
діловодства, відділ цивільно-судових депозитів, персональний 
штат в’язниць, експерти з оцінки майна, землеміри, відділ (сенат) у 
торгових справах  .

Станом на 1887 р. Крайовий суд у Львові складався з: президента, 
віце-президента, 28-ми суддів-радників, 2-х секретарів, 21 ад’юнкта; 
директора і заступника директора крайової табулі, начальника міської 
табулі, 18-ти табулярних ад’юнктів; директора та 5-ти ад’юнктів 
допоміжного відділу (уряду), 29-ти канцеляристів; 9-ти судових 
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лікарів, 2-х душпастирів; керівника в’язницями, 24-х тюремних 
наглядачів, 31 возного і 7-х їхніх помічників, виконавця покарань  . 

Отже, крайові суди відігравали важливу роль у здійсненні 
судочинства. Статус крайових отримали три суди: у Львові, Кракові 
і Чернівцях, тоді як решта називалися окружними (спершу теж 
крайовими) і їхня кількість у різний час коливалася від 9-ти до 
15-ти. Після реорганізації судової системи у 1867 р. крайові та окружні 
суди виступали апеляційною інстанцією для повітових судів. Крайові 
суди очолювали президенти і структурно поділялися на цивільний та 
кримінальний відділи (сенати).
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У збірнику представлено стислий виклад наукових статей та тез повідомлень, 
які доповідалися на Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми 
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Для науковців, аспірантів, студентів, усіх тих, хто цікавиться історією держави 
і права.
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