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АНОТАЦІЯ
Міхневич Л. В. Юридична освіта та наука в некласичних навчальних закладах
України (ХІХ–30-ті рр. ХХ ст.) – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (доктора
наук) за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія
політичних і правових учень» (081 – Право). – Інститут законодавства Верховної
Ради України, Київ, 2021.
Дисертація є комплексним дослідженням теоретичних та практичних проблем
правового регулювання і організаційного забезпечення системи юридичної освіти і
науки поза класичними університетами у період ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст. У
хронологічному вимірі на прикладі окремих некласичних закладів аналізуються
нормативно-правові основи та організаційно-правові форми юридичної освітньонаукової діяльності, встановлено специфіку та зміст юридичної освіти, досвід
організації основних напрямів правових наукових досліджень. Значну увагу
приділено відновленню об’єктивних історичних оцінок здобутків учених-юристів,
узагальненню їх творчого доробку та осмисленню їхніх ідей. Повернено до
наукового обігу творчі надбання правників.
Досліджено процес становлення і розвитку системи некласичної юридичної
освіти і науки. Доведено, що її формування розпочато державними реформами на
початку ХІХ ст., значно змінено і якісно доповнено на початку ХХ ст. та в період
українських державотворчих процесів і повністю трансформовано у ранній
радянський період. Визначено, що некласична юридична освіта та наука на
українських землях була представлена: у перший період – ліцеями (Волинським,
Рішельєвським та ліцеєм кн. Безбородька), які були елітарними державними
вищими навчальними закладами; у другий період – недержавними (громадськими та
приватними) жіночими курсами (Київськими й Одеськими) та професійними
інститутами (Київським і Харківським комерційними інститутами, Новоросійським
(Одеським) міжнародним інститутом, Київським юридичним інститутом); у третій
період – правовими факультетами Київського, Харківського та Одеського інститутів
народного господарства та науково-дослідними кафедрами права у Харкові та Одесі.
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Встановлено, що основу російського (імперського) освітнього законодавства у
ХІХ ст. становили переважно акти вищої юридичної сили, а потім було сформовано
три (вищий, відомчий і локальний) рівні нормативного масиву та імперативний і
диспозитивний способи нормотворення, внаслідок чого сформувалося російське
освітнє законодавство. Втім у радянський час освітнє законодавство зазнало
кардинальних

змін

та

було

встановлено

виключно

імперативний

спосіб

нормотворення у освітньо-науковій сфері.
Доведено, що у ХІХ ст. освітня сфера стала окремим напрямом державної
політики Російської імперії, а держава була монополістом у цій сфері. На початку
ХХ ст. був сформований недержавний сектор вищої юридичної освіти, що сприяло
прогресивним змінам, зокрема запровадженню спеціалізації професійних знань,
інноваційності освіти, демократичності та доступності вищої юридичної школи.
Період

українського

державотворення

відзначений

формуванням

підвалин

національної освітньої системи, зокрема широкої автономії, мінімізації втручання
держави у сферу діяльності вищих навчальних закладів, демократизації та
новаторства вищої школи, гарантування права на освіту та рівність за статевим і
національним принципом тощо. Натомість реформи юридичної освіти у ранній
радянський період, які базувалися на більшовицькій ідеологічній доктрині та
крайній формі раціоналізму освіти, мали як позитивні, так і негативні наслідки.
Визначено особливості освітньо-наукової діяльності досліджуваних закладів.
Зокрема показано істону роль в системі вищої школи країни Волинського ліцею,
Рішельєвського ліцею та ліцею кн. Безбородька як елітарних шкіл, які за змістом
правової освіти відповідали університетському рівню, втім утворювалися як
утилітарні заклади для підготовки практичних працівників. Охарактеризовано
специфіку навчання жінок-юристок на Київських та Одеських жіночих курсах.
Доведено, що жіноча вища юридична освіта була приватно-громадською, однак
жіночі курси як навчальні заклади університетського типу формально здобули рівні
з випускниками державних університетів права для своїх випускниць та забезпечили
якісну юридичну освіту сотням українських жінок, які надалі сприяли вихованню
інтелектуальної еліти краю.
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З’ясовано провідну роль Київського та Харківського комерційних інститутів
як принципово нових типів вищих шкіл Російської імперії у становленні та розвитку
інтегрованої економіко-юридичної освіти. Визначено першість Новоросійського
(Одеського)
порівняльного

міжнародного

інституті

правознавства

та

у

започаткуванні

підготовки

широкого

вивчення

юристів-міжнародників

для

дипломатичного корпусу. Доведено інноваційний характер Київського юридичного
інституту як освітнього проекту професора В. І. Синайського, як навчального
закладу з кількома рівнями освіти, диференціацією професійної підготовки юристів,
і як науково-практичної школи права.
Показано значну трансформацію правової освіти в інститутах народного
господарства Києва, Харкова та Одеси у 1920-х роках. За відсутності в УСРР
юридичних факультетів університетів, саме вони стали потужними осередками
підготовки кваліфікованих юристів і розвитку юридичних учень.
Істотно еволюціонували форми і методи навчального процесу: від класичних
лекцій у ХІХ ст. до системи різноманітних прийомів і методів навчання у ХХ ст.
(практичні заняття, семінари підвищеного типу, виробничі екскурсії, практика,
стаж).
Визначено особливості формування професорсько-викладацького складу
досліджуваних закладів, виявлено взаємозв’язки педагогічної діяльності викладачівюристів з їх науковою роботою на кожному історичному відрізку часу.
Обґрунтовано, що наукові праці з юриспруденції вчених-юристів ХІХ ст. не лише
сприяли появі юридичної періодики та загалом юридичної літератури, а й створили
підґрунтя для формування окремих напрямів правознавчої науки, зокрема заклали
основи розвитку вітчизняного міжнародного права, фінансового права, цивільного
та кримінального судочинства, судової медицини. Тоді як на початку ХХ ст.
некласичні заклади стали окремими осередками розвитку юридичних учень, а
діяльність їх професорсько-викладацького складу забезпечила наступництво ідей,
що дозволило уникнути замкнутості юридичної науки та сформувати плеяду
талановитих науковців, які здобули світову славу та започаткували власні наукові
школи і нові наукові напрями. З’ясовано, що правові дослідження у 1920-х рр. були
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спрямовані на обґрунтування системи радянського права, розроблення та
кодифікацію радянського законодавства, відтворення практики радянського
державно-правового будівництва. Плідна співпраця викладачів-юристів правових
факультетів інститутів народного господарства та співробітників правничих
установ ВУАН дозволила заснувати своєрідний науково-навчальний комплекс, що
стало поштовхом для розвитку правових досліджень. Окремі перспективні наукові
напрями згодом отримали свій розвиток в рамках діяльності різноманітних установ,
зокрема й академічних, а висловлені вченими новаторські наукові ідеї істотно
спонукали розвиток української юридичної думки.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у
вітчизняній

історико-правовій

науці

здійснено

комплексне

дослідження

теоретичних та практичних проблем правового регулювання і організаційного
забезпечення системи юридичної освіти та юридичної науки поза класичними
університетами,

наукову

спадщину

вчених-юристів

досліджуваних

закладів

визначено як цілісний процес, висвітлено вклад науковців у розвиток окремих
галузей правознавства та української юридичної науки загалом.
Обґрунтовано нові теоретичні положення, сформульовані висновки та
пропозиції, які виносяться на захист. Зокрема, виокремлено три періоди становлення
і розвитку системи некласичної юридичної освіти і науки на українських землях;
розкрито нормативно-правові основи та організаційно-правові форми освітньонаукової діяльності некласичних навчальних закладів; обґрунтовано доцільність
використання унікального досвіду організації наукової діяльності Київського
юридичного інституту як науково-практична школа права, що може бути
ефективною моделлю для освітньо-наукової діяльності сучасних закладів вищої
освіти, з урахуванням їхнього статусу науково-дослідних установ; сформульовано
висновки про позитивні наслідки радянських освітніх реформ, зокрема встановлення
фіксованої кількості закладів, які мали право готувати юристів, впровадження
спеціалізації

та

диференціації

професійної

діяльності

юристів,

введення

номенклатури юридичних спеціальностей та чіткого переліку посад, які мали
заміщатися юристами, запровадження державного замовлення на підготовку
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юридичних кадрів та розподілу на роботу, що гарантувало працевлаштування
випускників-юристів; розкрито основні напрями розвитку юридичної науки в
Україні поза класичними університетами; введено до наукового обігу раніше не
відомі архівні документи та матеріали за темою дослідження тощо.
Сформульовані та викладені в дисертації положення, узагальнення та
висновки мають науково-теоретичне і практичне значення як для розвитку
юридичної освіти та науки, так і для науки історії держави і права України загалом.
Результати проведеного дослідження можуть бути використані у практичній
діяльності для вдосконалення організаційних засад юридичної освіти у закладах
вищої освіти; в науково-дослідній діяльності – для подальших наукових досліджень
історії розвитку вітчизняної юридичної освіти та науки; в освітньому процесі – при
викладанні таких навчальних дисциплін, як: «Історія держави і права України»,
«Історія політичних і правових учень» та галузевих юридичних дисциплін.
Ключові слова: юридична освіта, юридична наука, некласичні навчальні
заклади, ліцей, вищі жіночі курси, комерційний інститут, міжнародний інститут,
юридичний інститут, інститут народного господарства, наукова атестація, наукова
школа, науково-дослідна кафедра.
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ABSTRACT
Mikhnevych L. V. Legal education and science in non – classical educational
institutions of Ukraine (XIX century – 30s of XX century) – qualifying scientific work on
the rights of the manuscript.
Dissertation for the degree of doctor of law (doctor of science) in the specialty
12.00.01 «Theory and history of state and law; history of political and legal doctrines»
(081 – Law). – Institute of legislation of the Supreme Council of Ukraine, Kyiv, 2020.
The dissertation is a complex research of theoretical and practical problems of legal
regulation and organizational support of the system of legal education and science outside
of classical universities in the period of the XIX century – the 30s of the XX century. In
the chronological dimension in the case of some non-classical institutions analyzes the
normative-legal basis and legal form of the legal educational and scientific activities,
established the specificity and content of legal education, the experience of the core areas
of legal research. Considerable attention is paid to the restoration of objective historical
assessments of the achievements of legal scholars, generalization of their work and
understanding of their ideas. Creative achievements of lawyers have been returned to
scientific circulation.
The process of formation and development of the system of non-classical legal
education and science has been investigated. It is proved that the beginning of its
formation was laid by state reforms at the beginning of the XIX century, significantly
changed and qualitatively supplemented at the beginning of the XX century and during the
creation of Ukrainian statehood, and completely transformed in the early Soviet period. It
is determined that non-classical legal education and science in the Ukrainian lands was
represented: in the first period – by elite state lyceums (Volyn, Richelieu and Lyceum of
Prince Bezborodko); in the second period – non – state (public and private) women's
courses (Kyiv and Odessa) and professional institutes (Kyiv and Kharkiv commercial
institutes, Novorossiysk (Odessa) international Institute, Kyiv law Institute); in the third
period-law faculties of the Kyiv, Kharkiv and Odessa institutes of national economy and
research departments of law in Kharkiv and Odessa.

15

It is established that the basis of the Russian (Imperial) educational legislation in the
XIX century was mainly acts of the highest legal force, and then three (higher,
departmental and local) levels of the normative array and imperative and dispositive
methods of rule-making were formed, as a result of which the Russian educational
legislation was formed. However, in the Soviet period, the educational legislation has
undergone drastic changes and was established exclusively imperative way of rulemaking
in the educational and scientific sphere.
It is proved that in the XIX century the educational sphere became a separate
direction of the state policy of the Russian Empire, and the state was a monopolist in this
sphere. At the beginning of the ХХ century, a non-state sector of higher legal education
was formed, which contributed to progressive changes, in particular, the introduction of
specialization of professional knowledge, innovative education, democracy and
accessibility of higher law schools. The period of formation of Ukrainian statehood was
marked by the establishment of the foundations of the national educational system, in
particular, broad autonomy, minimization of state interference in the sphere of higher
education, democratization and innovation of higher education, ensuring the right to
education and gender and national equality. While the reforms of legal education in the
early Soviet period, which were based on the Bolshevik ideological doctrine and an
extreme form of rationality of education, had both positive and negative consequences.
The features of educational and scientific activities of the studied institutions are
determined. In particular, the significant role of Volyn Lyceum, Richelieu Lyceum and
Lyceum of Prince Bezborodko in the higher school system of the country is shown as elite
schools that met the University level in terms of the content of legal education, but were
formed as utilitarian institutions for training practitioners. The article describes the
specifics of training women lawyers in Kyiv and Odessa women's courses. It is proved that
women's higher legal education was private and public, but women's courses as
University-type educational institutions formally received equal rights with graduates of
state universities for their graduates and provided high-quality legal education to hundreds
of Ukrainian women, who later contributed to the education of the intellectual elite of the
region.
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The leading role of Kyiv and Kharkiv commercial institutes as fundamentally new
types of higher schools of the Russian Empire in the formation and development of
integrated economic and legal education is clarified. The superiority of the Novorossiysk
(Odessa) international Institute in the establishment of a broad study of comparative law
and training of international lawyers for the diplomatic corps is determined. The
innovative nature of the Kyiv law Institute as an educational project of Professor V. I.
Sinaiskij is proved, as an educational institution with several levels of education,
differentiation of professional training of lawyers, and as a scientific and practical school
of law.
A significant transformation of legal education in the institutes of national economy
in Kyiv, Kharkiv and Odessa in the 1920s is shown. In the absence of University law
faculties in the Ukrainian SSR, they have become powerful centers for training qualified
lawyers and developing legal studies.
The forms and methods of the educational process have significantly evolved: from
classical lectures in the XIX century to the system of various methods and methods of
teaching in the XX century (practical classes, advanced seminars, industrial excursions,
practice, experience).
The features of the formation of the teaching staff of the studied universities are
determined, the interrelationships of the pedagogical activity of teachers-lawyers with
their scientific work at each historical period of time are revealed. It is proved that
scientific works on the jurisprudence of legal scientists of the XIX century not only
contributed to the emergence of legal periodicals and legal literature in general, but also
created the basis for the formation of certain areas of legal science, in particular, laid the
foundations of domestic international law, financial law, civil and criminal proceedings,
and forensic medicine. Whereas in the early XX century non-classical institutions became
separate centers of development of legal studies, and the activities of their teaching staff
provided continuity of ideas, which allowed to avoid the isolation of legal science and
form a galaxy of talented scientists who gained world fame and created their own
scientific schools and new scientific directions. Legal research in the 1920s was aimed at
substantiating the system of the Soviet law, developing and codifying Soviet legislation,
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and reproducing the practice of the Soviet state-legal construction. The fruitful cooperation
of legal teachers of the law faculties of the national economy institutes and employees of
the legal institutions of the Ukrainian Academy of Science allowed to establish a kind of
scientific and educational complex, which was an impetus for the development of legal
research.Some promising areas of scientific research were subsequently developed within
the framework of various institutions, including academic ones, and the innovative
scientific ideas expressed by scientists significantly prompted the development of
Ukrainian legal thought.
The scientific novelty of the obtained results is that for the first time in the domestic
historical and legal science a comprehensive study of theoretical and practical problems of
legal regulation and organizational support of the system of legal education and legal
science outside of classical universities was carried out, the scientific heritage of legal
scientists of the studied institutions was defined as an integral process, and the
contribution of scientists to the development of individual branches of law and Ukrainian
legal science as a whole was highlighted.
New theoretical positions, formulated conclusions and proposals that are submitted
for defense are substantiated. In particular, for the first time to three periods of formation
and development of the system of non-classical legal education and science in the
Ukrainian lands; disclosure legal framework and legal forms of educational and scientific
activities of non-classical schools; the expediency of using the unique experience of
organizing scientific activities of the Kyiv law Institute as a scientific and practical school
of law, which can be an effective model for educational and scientific activities of modern
higher educational institutions, taking into account their status as research institutions, is
justified; conclusions are drawn about the positive consequences of the Soviet educational
reforms, in particular, the establishment of a fixed number of institutions that have the
right to train lawyers, the introduction of specialization and differentiation of professional
activities of lawyers, the introduction of a nomenclature of legal specialties and a clear list
of positions that should be filled by lawyers, the introduction of a state order for the
training of legal personnel and distribution of work, which guaranteed employment of
graduates of lawyers; the main directions of development of legal science in Ukraine
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behind classical universities are revealed; previously unknown archival documents and
materials on the research topic are introduced into scientific circulation, and so on.
The provisions, generalizations and conclusions formulated and presented in the
dissertation are of scientific, theoretical and practical significance both for the
development of legal education and science, and for the science of the history of state and
law of Ukraine as a whole. The results of the research can be used in practice to improve
the organizational foundations of legal education in higher education institutions; in
research activities-for further research on the history of the development of domestic legal
education and science; in the educational process – when teaching such academic
disciplines as: «History of state and law of Ukraine», «History of political and legal
doctrines» and branch legal disciplines.
Keywords: legal education, legal science, non-classical educational institutions,
Lyceum, higher women's courses, Commercial Institute, Law Institute, Institute of
National Economy, scientific certification, scientific school, research Department.
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АННОТАЦИЯ
Михневич Л. В. Юридическое образование и наука в неклассических учебных
заведениях Украины (ХIХ в. – 30-е гг. ХХ в.) – Квалификационный научный труд на
правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук
(доктора наук) по специальности 12.00.01 «Теория и история государства и права;
история политических и правовых учений»

(081 – Право). – Институт

законодательства Верховной Рады Украины, Киев, 2020.
Диссертация

есть

комплексным

исследованием

теортетических

и

практических проблем правового регулирования и организационного обеспечения
системы юридического образования и науки вне классических университетов в
период XIX в. – 30-е гг. ХХ в. В хронологическом измерении на примере отдельных
неклассических

заведений

организационно-правовые

анализируются
формы

нормативно-правовые

юридической

основы

и

образовательно-научной

деятельности, установлено специфику и содержание юридического образования,
опыт организации основных направлений правовых научных исследований.
Значительное внимание уделено восстановлению объективных исторических оценок
достижений ученых-юристов, обобщению их творчества и осмыслению их идей.
Возвращены в научный оборот творческие достижения юристов.
Исследован процесс становления и развития системы некласического
юридического образования и науки. Доказано, что начало ее формирования было
заложено государственными реформами в начале XIX в., значительно изменено и
качественно дополнено в начале ХХ в. и в период создания украинской
государственности и полностью трансформировано в ранний советский период.
Определено, что некласическое юридическое образование и наука на украинских
землях было представлено: в первый период – элитарными государственными
лицеями (Волынским, Ришельевским и лицеем кн. Безбородко); во второй период –
негосударственными (общественными и частными) женскими курсами (Киевскими
и Одесскими) и профессиональными институтами (Киевским и Харьковским
коммерческими

институтами,

Новороссийским

(Одесским)

международным
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институтом,

Киевским

юридическим

институтом); в третий

–

правовыми

факультетами Киевского, Харьковского и Одесского институтов народного
хозяйства и научно-исследовательскими кафедрами в Харькове и Одессе.
Установлено,

что

основу

российского

(имперского)

образовательного

законодательства в XIX в. составляли преимущественно акты высшей юридической
силы, а затем было сформировано три (высший, ведомственный и локальный)
уровни нормативного массива и императивный и диспозитивный способы
нормотворчества, в результате чего сформировалось российское образовательное
законодательство. Впрочем в советское время образовательное законодательство
претерпело

кардинальных

изменений

и

был

установлен

исключительно

императивный способ нормотворчества в образовательно-научной сфере.
Доказано, что в XIX в. образовательная сфера стала отдельным направлением
государственной политики Российской империи, а государство было монополистом
в этой сфере. В начале ХХ в. был сформирован негосударственный сектор высшего
юридического образования, что способствовало прогрессивным изменениям, в
частности введению специализации профессиональных знаний, инновационности
образования, демократичности и доступности высшей юридической школы. Период
формирования

украинской

государствености

национальной образовательной системы,
минимизации

вмешательства

государства

отмечен

установлением

основ

в частности широкой автономии,
в

сферу

деятельности

вузов,

демократизации и новаторства высшей школы, обеспечение права на образование и
равенство по половому и национальному принципу. Тогда как реформы
юридического образования в ранний советский период, которые базировались на
большевистской идеологической доктрине

и крайней форме

рационализма

образования, имели как положительные, так и отрицательные последствия.
Определены особенности образовательно-научной деятельности исследуемых
заведений. В частности показана существенная роль в системе высшей школы
страны Волынского лицея, Ришельевского лицея и лицея кн. Безбородко как
элитарных школ, которые по содержанию юридического образования отвечали
университетскому уровню, но образовывались как утилитарные заведения для
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подготовки практических работников. Охарактеризована специфика обучения
женщин-юристов на Киевских и Одесских женских курсах. Доказано, что женское
высшее юридическое образование было частно-общественным, однако женские
курсы как учебные заведения университетского типа формально получили равные с
выпускниками государственных университетов права для своих выпускниц и
обеспечили качественное юридическое образование сотням украинских женщин,
которые в дальнейшем способствовали воспитанию интеллектуальной элиты края.
Выяснено ведущую роль Киевского и Харьковского коммерческих институтов
как принципиально новых типов высших школ Российской империи в становлении
и развитии интегрированного экономико-юридического образования. Определено
первенство Новороссийского (Одесского) международного института в учреждении
широкого

изучения

сравнительного

правоведения

и

подготовки

юристов-

международников для дипломатического корпуса. Доказано инновационный
характер Киевского юридического института как образовательного проекта
профессора В. И. Синайского, как учебного заведения с несколькими уровнями
образования, дифференциацией профессиональной подготовки юристов, и как
научно-практической школы права.
Показано значительное трансформирование юридического образования в
институтах народного хозяйства Киева, Харькова и Одессы в 1920-х годах. При
отсутствии в УССР юридических факультетов университетов, именно они стали
мощными

очагами

подготовки

квалифицированных

юристов

и

развития

юридических учений.
Существенно эволюционировали формы и методы учебного процесса: от
классических лекций в XIX в. к системе различных приемов и методов обучения в
ХХ в. (практические занятия, семинары повышенного типа, производственные
экскурсии, практика, стаж).
Определены особенности формирования профессорско-преподавательского
состава исследуемых вузов, выявлены взаимосвязи педагогической деятельности
преподавателей-юристов с их научной работой на каждом историческом отрезке
времени. Обосновано, что научные работы по юриспруденции ученых-юристов XIX
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в. не только способствовали появлению юридической периодики и вообще
юридической литературы, но и создали основу для формирования отдельных
направлений правоведческой науки, в частности заложили основы отечественного
международного

права,

финансового

права,

гражданского

и

уголовного

судопроизводства, судебной медицины. Тогда как в начале ХХ в. неклассические
заведения стали отдельными очагами развития юридических учений, а деятельность
их профессорско-преподавательского состава обеспечила преемственность идей, что
позволило избежать замкнутости юридической науки и сформировать плеяду
талантливых ученых, которые преобрели мировую славу и создали собственные
научные школы и новые научные направления. Правовые исследования в 1920-х гг.
были направлены на обоснование системы советского права, разработки и
кодификацию советского законодательства, воспроизведение практики советского
государственно-правового

строительства.

Плодотворное

сотрудничество

преподавателей-юристов правовых факультетов институтов народного хозяйства и
сотрудников юридических учреждений ВУАН позволило основать своеобразный
научно-учебный комплекс, что стало толчком для развития правовых исследований.
Отдельные перспективные направления научных изысканий впоследствии получили
свое развитие в рамках деятельности различных учреждений, в том числе
академических, а высказанные учеными новаторские научные идеи существенно
побудили развитие украинской юридической мысли.
Научная

новизна

исследования

заключается

в

том,

что

впервые

в

отечественной историко-правовой науке осуществлено комплексное исследование
теортетических

и

практических

проблем

правового

регулирования

и

организационного обеспечения системы юридического образования и юридической
науки вне классических университетов, научное наследие ученых-юристов
исследуемых заведений определено как целостный процесс, освещены вклад ученых
в развитие отдельных отраслей правоведения и украинский юридической науки в
целом.
Обоснованы новые теоретические положения, сформулированные выводы и
предложения, которые выносятся на защиту. В частности, впервые выделены три
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периода

становления

и

развития

системы

некласического

юридического

образования и науки на украинских землях; раскрыто нормативно-правовые основы
и

организационно-правовые

формы

образовательно-научной

деятельности

неклассических учебных заведений; обоснована целесообразность использования
уникального опыта организации научной деятельности Киевского юридического
института как научно-практическая школа права, может быть эффективной моделью
для

образовательно-научной

заведений,

с

учетом

сформулированы

их

деятельности
статуса

выводы

о

современных

высших

научно-исследовательских

положительных

учебных

учреждений;

последствиях

советских

образовательных реформ, в частности установление фиксированного количества
заведений, имеющих право готовить юристов, внедрение специализации и
дифференциации профессиональной деятельности юристов, введение номенклатуры
юридических специальностей и четкого перечня должностей, которые должны
замещаться
юридических

юристами,
кадров

введение
и

государственного

распределения

на

заказа

работу,

что

на

подготовку

гарантировало

трудоустройство выпускников-юристов; раскрыты основные направления развития
юридической науки в Украине за классическими университетами; введено в
научный оборот ранее неизвестные архивные документы и материалы по теме
исследования и тому подобное.
Сформулированы и изложены в диссертации положения, обобщения и выводы
имеют

научно-теоретическое

и

практическое

значение

как

для

развития

юридического образования и науки, так и для науки истории государства и права
Украины в целом. Результаты проведенного исследования могут быть использованы
в практической деятельности для совершенствования организационных основ
юридического образования в учреждениях высшего образования; в научноисследовательской деятельности - для дальнейших научных исследований истории
развития отечественной юридического образования и науки; в образовательном
процессе - при преподавании таких учебных дисциплин, как: «История государства
и права Украины», «История политических и правовых учений» и отраслевых
юридических дисциплин.
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ВУНАС – Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства
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КЮТ – Київське юридичне товариство
КІНГ – Київський інститут народного господарства
ККІ – Київський комерційний інститут
КЮІ – Київський юридичний інститут
КВЖК – Київські вищі жіночі курси
КК УСРР – Кримінальний кодекс Української Соціалістичної Радянської
Республіки
КПК УСРР – Кримінально-процесуальний кодекс Української Соціалістичної
Радянської Республіки
Методком – Навчально-методологічний комітет Українського головного
комітету професійної та соціально-наукової освіти
МНО – Міністерство народної освіти
МТіП – Міністерство торгівлі і промисловості
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ
НКО – Народний комісаріат освіти
НКЮ – Народний комісаріат юстиції
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Н(О)ВМІ – Новоросійський (Одеський) вищий міжнародний інститут
ОІНГ – Одеський інститут народного господарства
ОВЖК – Одеські вищі жіночі курси
ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи
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робітфак – робітничий факультет
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УЮТ – Українське юридичне товариство
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ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦК ВКП(б) – Центральний комітет Всеросійської комуністичної партії
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ВСТУП
Актуальність теми. Успішне функціонування сучасної системи юридичної
освіти та науки є неможливим без урахування унікального досвіду минулого. Навіть
в умовах нинішніх інтеграційних процесів вітчизняна юридична освіта та наука
зберігають специфічні національні риси, які формувалися разом із правничими
школами протягом кількох століть. Становлення правового освітньо-наукового
простору на теренах України розпочалося в Острозькій (1576–1636), Замойській
(1594–1784) та Києво-Могилянській (1615–1817) академіях, де, щонайменше,
започаткували українську державно-правову освіту та наукове опрацювання
церковного (канонічного) права. Провідну роль у становленні системного
теоретичного

осмислення

правових

явищ

відіграли

юридичні

факультети

Львівського (1661 р.), Харківського (1804 р.), св. Володимира в Києві (1834 р.),
Новоросійського в Одесі (1865 р.) та Чернівецького (1875 р.) університетів. Всі ці
заклади орієнтувалися на західноєвропейську систему освіти та формувалися на
зразок європейського класичного університету. Нові університети початку ХХ ст.
(Український народний у м. Києві (1917–1919), Кам'янець-Подільський (1918 р.),
Катеринославський (1918 р.) та Таврійський (1918 р.)) за освітніми стандартами
також були закладами класичної університетської освіти.
Водночас поряд із університетами юридичну освіту давали й привілейовані
ліцеї (у ХІХ ст.), громадські та приватні жіночі курси і професійні інститути (на
початку ХХ ст.) та інститути народного господарства в УCРР. Ці заклади
відрізнялися від класичних університетів, здебільшого були інноваційними
проектами, апробували нові освітні моделі, тим самим формували систему
некласичних навчальних закладів, для яких утилітарна освіта була основою
діяльності, а місією – навчання практичному праву. Вивчення цієї освітянської та
наукової спадщини дозволяє у хронологічній послідовності розкрити процес
виникнення та формування системи національної юридичної освіти та науки, їх
закономірності та суперечності, внутрішні й зовнішні зв’язки та, що найважливіше –
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надає неоціненний матеріал для наукових узагальнень і визначення напрямів
удосконалення нинішнього правового регулювання цієї сфери.
Актуальність таких досліджень зростає в умовах інтенсивного пошуку шляхів
модернізації сучасної системи юридичної освіти й науки. Сучасні реформи
спрямовані насамперед на підвищення якості освіти правників, наближення її до
запитів практики та на підготовку фахівців, покликаних утверджувати верховенство
права та захищати основоположні права та свободи людини. Відтак зміна структури
вітчизняної юридичної освіти, її ролі, функцій та парадигми загалом потребує
створення відповідної нормативно-правової бази. Впродовж останніх років в Україні
були напрацьовані низка законопроектів і стратегічних документів із цих питань,
особливе значення серед останніх мають «Концепція вдосконалення правничої
(юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських
стандартів вищої освіти та правничої професії» (2017 р.), «Концепція реформування
юридичної освіти» (2019 р.) та проект «Концепції розвитку юридичної освіти»
(2020 р.). Окремі заявлені у цих документах завдання, зокрема, щодо забезпечення
якості освіти наразі вже реалізовані на практиці; пошук шляхів розв’язання інших
проблем ще триває. Серед іншого потребують вирішення питання оптимізації
мережі юридичних закладів освіти, збільшення практичної складової в освітніх
програмах

підготовки

правників,

забезпечення

конкурентоспроможності

випускників та відповідність здобутих ними навичок вимогам і потребам ринку
праці, системне залучення юристів-практиків до викладання права, участь
роботодавців та професійних спільнот у формуванні замовлення на підготовку
юристів

тощо.

Тому

значимість

вирішення

правозастосовної практики сьогодення

цих проблем

для

актуалізують звернення

до

науки

та

надбань

минулого. Недостатній рівень розробки у вітчизняній історико-правовій науці
досвіду діяльності некласичних юридичних навчальних закладів зумовили потребу
комплексного вивчення правового регулювання та організаційного забезпечення їх
діяльності, що в сучасних умовах може стати корисним для збереження правничих
шкіл у непрофільних закладах освіти.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація
виконана відповідно до Плану наукових досліджень і розробок Інституту
законодавства Верховної Ради України у рамках наукової теми: «Стратегія розвитку
законодавства України» (номер державної реєстрації No 0103U007975).
Мета і завдання дослідження. Мета полягає у визначенні основних тенденцій
правового регулювання та організаційного забезпечення системи некласичної
юридичної освіти і науки на українських землях у період ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.
та формуванні на основі їх комплексного дослідження концептуальних пропозицій,
спрямованих на вдосконалення сучасної системи української юридичної освіти та
науки.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі дослідницькі завдання:
–

охарактеризувати стан наукової розробленості та

дослідження,

обґрунтувати

методологічний

інструментарій

джерельну базу
та

поняттєво-

термінологічний апарат дослідження;
– розкрити особливості становлення імперського законодавства в освітньонауковій сфері та нормативного забезпечення юридичної освіти і наукової
юриспруденції;
– з’ясувати передумови та організаційно-правові основи розвитку системи
юридичної освіти та науки в українських (за територією) ліцеях Російської імперії та
оцінити вплив правознавчих праць ліцейських юристів на становлення та розвиток
окремих галузевих юридичних наук у ХІХ ст.;
– визначити правові засади трансформації державної освітньої політики на
початку ХХ ст. і в роки української революції та виявити особливості юридичної
освіти та науки в некласичних начальних закладах на кожному досліджуваному
історичному проміжку;
– з’ясувати ґенезу правового регулювання вищої жіночої юридичної освіти та
доступу українських жінок до професії юриста;
– визначити правовий статус професійних інститутів та розкрити їх роль у
становленні інтегрованого економіко-юридичного напряму освіти;
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– охарактеризувати правові основи функціонування інноваційних навчальних
закладів юридичного профілю та виявити їх вплив на формування спеціалізації
юридичних знань;
– розкрити концептуальні засади реформи правової освіти в період
становлення радянської влади на українських землях;
– визначити нормативні основи діяльності правових факультетів інститутів
народного господарства та організаційні форми вузівської правової науки;
– розкрити наукові пріоритети вчених-юристів некласичних навчальних
закладів, висвітлити їх науковий доробок і на його основі виявити сформовані в
досліджуваних закладах правничі наукові школи;
– сформувати пропозиції щодо доцільності використання позитивного досвіду
минулого при реформуванні сучасної системи юридичної освіти та науки України.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини пов’язані з функціонуванням
системи некласичної юридичної освіти і науки на українських землях в період
ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.
Предмет дослідження – нормативно-правові основи та організаційно-правові
форми

освітньо-наукової

діяльності

некласичних

навчальних

закладів

на

українських землях в період ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст.
Територіальні межі дослідження. Географія дослідження охоплює освітні
центри українських земель, які входили до складу Російської імперії (ХІХ ст. –
початок ХХ ст.); перебували під владою Тимчасового уряду, національних урядів та
увійшли до складу УСРР (1917–1930 рр.).
Предметну складову дослідження становлять організаційно-правові форми
освітньо-наукової діяльності некласичних навчальних закладів, вибір яких здійснено
з урахуванням їх юридичного статусу, підвідомчості та обсягу і змісту навчання.
Так, у ХІХ ст. на українських землях юридичну освіту за межами класичних
університетів

презентували

лише

вищі

привілейовані

ліцеї

(Волинський

(Кременецький) (1805–1833), Рішельєвський (1817–1865) та Юридичний ліцей князя
Безбородька (1840–1875), які перебували у віданні МОН та за обсягом навчальних
програм були наближені до університетської освіти. Тоді як навчальні заклади,
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підвідомчі Міністерству юстиції, в українських губерніях не створювалися.
Водночас свідомо поза межами предмета дослідження залишені духовні та військові
навчальні заклади, які хоч і містили в своїх навчальних планах правові курси, але
підготовку юристів не здійснювали.
Предметом вивчення стали й громадські та приватні навчальні заклади,
створені на початку ХХ ст., які підпорядковувалися МОН та за обсягом навчання
були близькі до університетів. На українських землях підготовку юристів
здійснювали: правове відділення Київських (1907–1920) та юридичний факультет
Одеських

(1908–1920)

вищих

жіночих

курсів,

Новоросійський

(Одеський)

міжнародний інститут (1916–1920), Київський юридичний інститут (1917–1920).
Також досліджувалися

Київський (1906–1920) та

Харківський

(1908–1919)

комерційні інститути, підвідомчі Міністерству торгівлі і промисловості, які давали
широкі знання правових наук та згодом вже в статусі інститутів народного
господарства, стали правонаступниками юридичних факультетів університетів та
інших юридичних вищих шкіл.
З періоду радянської доби досліджено правові факультети Київського,
Харківського та Одеського інститутів народного господарства, які перебували у
відданні НКО та були єдиними осередками вищої юридичної освіти в УСРР, за
винятком короткотермінових юридичних курсів, які знаходилися у подвійному
підпорядкуванні НКО і НКЮ та готували практичних працівників органів юстиції;
науково-дослідні кафедри «Проблеми сучасного права» (діяла при ХІНГ) і
«Сучасних правових проблем» (діяла при ОІНГ) вивчалися як осередки наукової
роботи.
Хронологічні рамки наукового дослідження визначені часовими періодами
діяльності досліджуваних закладів. Зокрема, нижня часова межа першого періоду
(1805–1875 рр.) визначається роком заснування першого на українських землях
ліцею, верхня – роком ліквідації останнього ліцею. Наступний період (початок
ХХ ст. – дорадянський період) умовно розділений на два історичні відрізки:
1) дореволюційний, коли були створені вищі жіночі курси та професійні інститути;
2) української революції – продовжували діяти жіночі курси, професійні інститути
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та був створений Київський юридичний інститут. Третій період (1920–1930 рр.) – це
строкові межі діяльності правових факультетів інститутів народного господарства.
Емпіричну основу дисертації склали матеріали вісімнадцяти фондів шести
архівів України: Центрального державного історичного архіву України, м. Київ
(ЦДІАК України), Центрального державного архіву вищих органів влади і органів
державного управління України, м. Київ (ЦДАВОУ України), Державного архіву
м. Києва (ДАК), Державного архіву Одеської області (ДАОО), Державного архіву
Харківської області (ДАХО), Державного архіву Чернігівської області (Відділ
державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині) (ДАЧО) та трьох фондів
Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ІР
НБУВ). Також до емпіричної бази увійшли нормативно-правові акти, опубліковані в
офіційних виданнях органів державної влади, утворених на досліджуваних
територіях, публікації в періодичних та продовжуваних виданнях періоду, що
досліджується, наукові праці, мемуари, дисертації та автореферати, енциклопедичні
та довідкові видання.
Методи дослідження. Методологію дослідження сформовано на основі
методологічного
оптимальному

плюралізму
співвідношенні

та

інтеграційного
та

єдності

підходу,

використати

що

дозволило

широкий

в

спектр

методологічних засобів (методів, методологічних підходів та принципів пізнання).
Такі методологічні підходи як: антропологічний, цивілізаційний, аксіологічний та
культурологічний дозволили відтворити віддалену у часі історико-правову
реальність, складовою якої є юридична освіта й наука в некласичних навчальних
закладах. Засадничими світоглядними принципами наукового пізнання стали:
об’єктивність, всебічність, історизм, комплексність. Методологічне підгруття
дисертації склали філософсько-світоглядні, загальнонаукові та спеціально-наукові
методи. Філософською світоглядною основою дослідження став діалектичний
метод, який дозволив отримати повне та об’єктивне уявлення про юридичну освіту
й науку як сукупність процесів і явищ, що постійно розвивалися. Важливо, що ці
явища досліджувалися в динаміці та мінливості, а особливого значення набув
конструктивно-критичний підхід до оцінювання подій і процесів. Історичний та
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логічний методи дали можливість дослідити систему юридичної освіти та науки в
некласичних навчальних закладах в різних часових зрізах та їхні сутнісні ознаки на
окремих етапах розвитку (підрозділи 2.1, 3.1, 5.1). Метод системного аналізу
дозволив вивчати освіту і науку як складні системні утворення, комплексно підійти
до розгляду їхніх основних складових (розділи 2–6). Для системного дослідження
важливими стали й системно-структурний та структурно-функціональний методи.
Порівняльний метод допоміг відшукати зв’язки правових основ освітньої та
наукової діяльності досліджуваних навчальних закладів між собою та із іншими
закладами, науковими установами й організаціями (розділи 2, 3, 5); виявити вплив
наукової спадщини викладачів-юристів на вітчизняну юридичну науку (розділи 4, 6)
та застосовувався для аналізу нормативного матеріалу. Методи аналізу і синтезу,
сходження від конкретного до абстрактного і від абстрактного до конкретного були
задіяні для створення термінологічного апарату (підрозділ 1.3), а також визначали
напрям застосування інших загальнонаукових та спеціально-наукових методів.
Герменевтичний та дескриптивний методи дозволили зібрати факти для цілісного,
послідовного викладу процесу зміни правового регулювання юридичної освіти та
науки в досліджуваних закладах та інтерпретуючи тексти, свідомо подолати часову
роз’єднаність між авторами текстів та дослідником. Хронологічний метод
використано для визначення передумов становлення, еволюції правового статусу
вищих шкіл, розвитку юридичної складової освіти в суворо хронологічному порядку
(розділи 2, 3, 5) та організації юридичної науки (розділи 2, 4, 6). Статистичний
метод застосовано для виявлення й опрацювання джерельної бази (підрозділ 1.2) та
кількісно-якісних показників освіти (розділи 2, 3, 5).
Спеціально-історичні та спеціально-юридичні методи використано у їх
оптимальному співвідношенні. Історико-генетичний метод задіяно при аналізі
передумов розвитку вищої юридичної освіти в ліцеях (підрозділ 2.1), на жіночих
курсах (підрозділ 3.2), в професійних інститутах (підрозділи 3.3, 3.4) і формування
на їх базі осередків правової освіти раннього радянського періоду (підрозділ 5.2).
Історико-порівняльний метод сприяв виявленню спільних рис організаційноправових форм освітньої роботи навчальних закладів, їх навчально-методичного
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комплексу, формування професорсько-викладацького складу (розділи 2, 3, 5) та
спільні ознаки окремих видів наукової роботи і співзвучність наукових пошуків
учених-юристів, єдність та наступництво наукових досліджень (розділи 2, 4, 6;
підрозділ 5.3). Формально-юридичний (догматичний) метод дозволив дослідити
організацію юридичної освітньо-наукової діяльності відповідних закладів із точки
зору їх відповідності праву, виявити та описати їхні ознаки, дослідити зміст програм
викладання (розділи 2, 3, 5), розтлумачити поняття у сфері освіти та науки
(підрозділ 1.3). За допомогою порівняльно-правового методу виявлено загальні
закономірності і спільні ознаки у розвитку юридичної освіти і науки в окремих
досліджуваних закладах (діахронне порівняння) в різні періоди їх функціонування
(розділи 2, 3, 5). Суттєву роль в дослідженні відіграли юридична біографістика та
просопографія, які сприяли персоніфікації дослідження, аналізу викладацького
складу та створенню колективного портрету представників тогочасних наукових
правових шкіл.
Комплекс цих методологічних засобів забезпечив об’єктивність та істинність
пізнавального процесу. Докладніше згадані методи розкриті в підрозділі 1.3.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що вперше у
вітчизняній історико-правовій науці здійснено комплексне дослідження основних
тенденцій

правового

регулювання

і

організаційного

забезпечення

системи

некласичної юридичної освіти і науки на українських землях в період ХІХ ст. – 30-ті
роки ХХ ст. та сформовано концептуальні пропозиції щодо вдосконалення сучасної
системи української юридичної освіти та науки. Внесок автора у розроблення
зазначеної проблематики визначають такі основні результати дослідження:
уперше:
- доведено, що у ХІХ ст. у Російській імперії поряд з класичною
університетською освітою була створена система некласичної елітарної юридичної
освіти, яка детермінувалася двома рушійними силами: урядом, який, підтримуючи
відкриття некласичних навчальних закладів, задовольняв попит на професійні кадри
без витрат значних державних ресурсів, та благодійниками, які, пропагуючи ідею
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освіченості в суспільстві, забезпечували пристойну освіту своїм дітям і водночас
виявляли свою прихильність державі та особисто монарху;
- обґрунтовано висновок, що у ХІХ ст. держава була монополістом в освітній
сфері як одноосібний засновник і власник вищих шкіл, регулятор і контролер їх
діяльності, основний замовник і роботодавець кваліфікованих юридичних кадрів для
державного управління та судової системи, фундатор цільової спрямованості
навчальних закладів, змісту та спеціалізації навчання, а отже – і певного державного
«стандарту» юридичної освіти;
- з’ясовано, що ліцеї в українських губерніях Російській імперії за змістом
правової освіти відповідали університетському рівню, втім утворювалися як
утилітарні навчальні заклади для підготовки практичних працівників, тому держава
отримувала, з одного боку, юристів широкого профілю, а з другого – юристівпрактиків із необхідними знаннями і достатніми навичками в конкретних вузьких
сферах юридичної діяльності;
– доведено, що наукові праці ліцейських учених з юриспруденції в ХІХ ст.
сприяли появі юридичної періодики та юридичної літератури загалом та створили
підґрунтя для формування окремих напрямів правознавчої науки, зокрема заклали
основи для розвитку вітчизняного міжнародного права, фінансового права,
цивільного та кримінального судочинства, судової медицини;
- виявлено, що в кінці ХІХ – початку ХХ ст. відбулася зміна вектору
державної освітньої політики, основними складовими якої стали: формування
недержавного сектора вищої освіти, становлення жіночої та професійної ланок
вищої

школи,

розширення

спектру

спеціальностей,

інноваційність

освіти,

демократичність та доступність вищої школи;
– визначено пріоритети реформи вищої юридичної освіти періоду руйнування
самодержавства, зокрема: законодавче визначення цілей і завдань вищої юридичної
освіти, формування її якісного змісту, запровадження спеціалізації професійних
знань, підвищення рівня підготовки юристів та їх активності як суб’єктів освітнього
процесу;
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- обґрунтовано висновок, що в період української революції були закладені
основи таких підвалин національної освітньої системи, як: широка автономія вищої
школи,

мінімізація

втручання

держави

у

діяльність

навчальних

закладів,

демократизація вищої освіти, гарантування права на освіту та рівність за статевим і
національним принципом, новаторство, комерційний характер освіти, благодійна
підтримка осіб із високим освітнім потенціалом;
- визначено, що вища жіноча освіта в Російській імперії залишилася приватногромадською, а державні заклади не стали загальнодоступними для жінок. Вищі
жіночі курси забезпечили якісну юридичну освіту сотням українських жінок, і хоча
реалізувати себе професійно жінки-юристки змогли лише після 1917 р., здобуті
ними знання формували їхні політико-правові погляди і громадську свідомість, а
відтак сприяли піднесенню рівня правової освіти і вихованню інтелектуальної еліти;
– доведено, що Київський юридичний інститут був інноваційним освітнім
проектом професора В. І. Синайського, і як навчально-науковий заклад створив
умови для впровадження диференціації професійної діяльності юриста, адже його
унікальна структура, кілька рівнів освіти (середньо-спеціальна, вища, професійна) та
спеціалізація (судовий, адміністративний та господарсько-правовий напрями) являла
собою своєрідний навчальний комбінат з науково-практичною школою права;
– обґрунтовано доцільність використання унікального досвіду організації
наукової діяльності Київського юридичного інституту, науково-практична школа
права якого включала науковий семінарій (аналог сучасної аспірантури), практикум,
технікум (своєрідний інститут підвищення кваліфікації для практикуючих юристівпочатківців) та курси (для досвідчених правників), що може бути ефективною
моделлю впровадження ідеї навчання протягом життя в освітньо-науковій
діяльності сучасних закладів вищої освіти, з урахуванням їхнього статусу науководослідних установ;
– сформовано висновок про окремі позитивні наслідки реформи юридичної
освіти в ранній радянський період, які доцільно врахувати при вдосконаленні
сучасного правового регулювання відносин у сфері освіти, зокрема: встановлення
фіксованої кількості закладів, які мали право підготовки юристів; впровадження
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спеціалізації

та

номенклатури

диференціації
юридичних

професійної

посад;

діяльності

запровадження

юристів,

введення

державних

гарантій

працевлаштування випускників;
– доведено інноваційну сутність діяльності юридичних факультетів інститутів
народного господарства та їх істотний внесок у розвиток вищої юридичної освіти
України, оскільки за повної відсутності юридичних факультетів в університетах
УСРР, вони стали потужними осередками підготовки кваліфікованих юристів і
розвитку юридичних учень, а діяльність їхнього професорсько-викладацького
складу забезпечила наступництво правознавчих ідей і знань, що дозволило уникнути
замкнутості юридичної освіти і науки та сформувати плеяду талановитих науковців;
- зроблено висновок, що правові дослідження у 1920-х рр. були спрямовані на
обґрунтування системи радянського права, розроблення та кодифікацію радянського
законодавства, відтворення практики радянського державно-правового будівництва,
а концентрація керівних функцій науково-дослідною роботою у центрі, принаймні в
досліджуваний період, не завадила розширенню тематики правових досліджень;
- доведено, що внаслідок співпраці викладачів-юристів правових факультетів
інститутів народного господарства та співробітників науково-дослідних установ
було засновано своєрідний науково-навчальний комплекс, що дало поштовх для
розвитку правових досліджень, формування окремих наукових напрямів та наукових
шкіл;
удосконалено:
- історіографію розвитку юридичної освіти та науки через її систематизацію та
джерельну

базу

дослідження

шляхом

включення

до

наукового

обігу

неопублікованих архівних матеріалів, а також невідомих чи маловідомих праць
вчених-юристів досліджуваних закладів;
- каталог нормативно-правових документів, які складали імперське та
радянське законодавство в освітньо-науковій сфері, що регулювали основні напрями
навчальної та наукової роботи в досліджуваних навчальних закладах;
- періодизацію становлення і розвитку системи некласичної юридичної освіти
і науки на українських землях – виокремлено три періоди: ХІХ ст. вона
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представлена ліцеями як елітарними державними закладами; початок ХХ ст. та
період української революції – недержавними (громадськими та приватними)
вищими жіночими курсами й професійними інститутами; ранній радянський період
– правовими факультетами інститутів народного господарства та науководослідними кафедрами права;
уточнено:
- біографічні відомості, оцінки і висновки про життя і діяльність ученихюристів досліджуваних закладів;
набули подальшого розвитку:
- наукові положення щодо нормативної джерельної бази в освітньо-науковій
сфері на початку ХІХ ст.: через відсутність чіткої ієрархії нормативних актів,
множинність їх видів і форм, суб’єктів видання, головний нормативний масив
становили акти вищої юридичної сили; активна нормотворчість державних відомств
та навчальних закладів поступово призвела до виокремлення вищого, відомчого і
локального рівнів нормативного масиву та імперативного і диспозитивного способів
нормотворення, внаслідок чого сформувалося російське освітнє законодавство;
- висновки щодо значення комерційних інститутів, які за організаційними
формами були принципово новими типами вищих шкіл Російської імперії, створили
унікальну систему навчання з інтегрованим економіко-юридичним напрямом освіти,
сформували власну педагогічну школу й за час свого функціонування стали
важливими складовими системи вищої юридичної освіти держави;
- положення про першість Новоросійського (Одеського) міжнародного
інституту в започаткуванні підготовки юристів-міжнародників для дипломатичного
корпусу, широкого вивчення порівняльного правознавства та часткове наступництво
освітньо-наукових

міжнародно-правових

традицій

інституту

та

факультету

зовнішніх торгових відносин ОІНГ і секції сходознавства Одеської філії ВУНАС;
- положення щодо наукової оцінки радянських освітніх реформ, які базувалися
на більшовицькій ідеологічній доктрині, тому характеризувалися крайньою формою
раціоналізму освіти, утвердженням командного стилю управління, орієнтацією на
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кількісні показники на шкоду якості навчання, а також негативних та позитивних
наслідків цих реформ;
- наукові положення щодо значення правових факультетів інститутів
народного господарства у розвитку юридичної освіти і науки: доведено існування
науково-навчального комплексу, який охоплював предметні комісії правових
факультетів інститутів народного господарства та науково-дослідних кафедр права і
правничих наукових установ Всеукраїнської Академії наук;
- оцінки наукових здобутків учених-юристів досліджуваних закладів та
висновки про науково-пізнавальне та науково-практичне значення їх спадщини:
доведено їх значення як фундаменту для розвитку і вдосконалення права, а також
зв’язок відповідних наукових ідей і концепцій із сучасною правовою доктриною.
Практичне

значення

одержаних

результатів

полягає

в

тому,

що

сформульовані та обґрунтовані в дисертації висновки і пропозиції мають науковотеоретичне і практичне значення у: практичній діяльності – для вдосконалення
організаційних засад юридичної освіти у закладах вищої освіти; науково-дослідній
діяльності – як підґрунтя для подальших наукових досліджень історії розвитку
правового регулювання вітчизняної юридичної освіти та науки та галузевих
правових досліджень; у навчальному процесі – для удосконалення навчальнометодичного забезпечення та викладання окремих тем навчальних курсів «Історія
держави і права України», «Історія політичних і правових учень» та галузевих
юридичних дисциплін (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження в
навчальний процес у ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.
Вадима Гетьмана» від 22. 10. 2020 р.)
Особистий внесок здобувача. Дисертація написана здобувачем самостійно та
є завершеною роботою, де на підставі ґрунтовного міждисциплінарного осмислення,
і комплексного аналізу й інтерпретації масиву джерел і літератури, сформовано
власні авторські висновки щодо задекларованої проблематики. Переважна більшість
використаних першоджерел раніше не з’являлися в науковому обігові.
Апробація результатів дисертації. Основні положення й висновки дисертації
були оприлюднені в доповідях і повідомленнях на 14 науково-практичних
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конференціях

та

круглому

столі

2012–2019 рр.:

Международной

научно-

практической конференции «Право и экономика в государствах – бывших
республиках СССР: история и современность, проблемы и перспективы развития»
(г. Санкт-Петербург, 20-21 декабря 2012 г.); XXIX Міжнародній історико-правовій
конференції «Джерела права України, інших країн та міжнародної спільноти країн:
історія та сучасність» (м. Феодосія, 19-22 вересня 2013 р.); IV міжнародній науковопрактичній конференції «Правові відносини: проблеми теорії і практики» (м. Київ,
15 лист. 2013 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Право, суспільство
і держава: форми взаємодії» (м. Київ, 14-15 березня 2014 р.); Круглому столі
«Пенітенціарна наука і практика крізь призму юридичної біографістики», (м. Київ,
07 квітня 2014 р.); Міжнародній науковій конференції «Десяті юридичні читання.
Юридична освіта та наука в Україні: традиції та новації» (м. Київ, 15-16 травня
2014 р.); ХХХ

Міжнародній

історико-правовій конференції

«Конституція

і

державотворення: національні традиції та світовий досвід» (м. Чернігів, 4–6 липня
2014 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Європейські стандарти
захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом» (м. Київ, 26 вересня
2014 р.); V міжнародній науково-практичній конференції «Поняття та категорії
юридичної науки» (м. Київ, 18 листопада 2014 р.); ХХХІ Міжнародній історикоправовій конференції «Державний суверенітет, національна безпека і світовий
правопорядок в історико-правовому вимірі» (м. Берегове, 27–30 листопада 2014 р.);
ХХХІІ Міжнародній історико-правовій конференції «Сила права і право сили:
історіографічний вимір та сучасне бачення проблеми» (м. Полтава, 28–31 травня
2015 р.); ХХХІІІ Міжнародній історико-правовій конференції «Права людини та
основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої
хартії вольностей)» (с. Коблеве, 17–20 вересня 2015 р.); VІІ Міжнародній науковопрактичній конференції «Ефективність норм права» (м. Київ, 17 листопада 2016 р.);
Міжнародній науково-практичній конференції «Основні права людини: розуміння та
виклики» (м. Київ, 10 грудня 2019 р.).
Публікації. Основні положення й висновки дослідження висвітлено в
61 науковій публікації, з яких: 1 – монографія; 41 стаття у наукових фахових

58

виданнях в галузі юридичних наук (в т.ч. 4 – у наукових періодичних виданнях
інших держав); 14 – публікацій апробаційного характеру; 5 – публікацій, які
додатково висвітлюють результати дослідження.
Структура та обсяг дисертації зумовлені метою і завданнями дослідження.
Робота складається з анотації українською, російською та англійською мовами,
списку публікацій здобувача за темою дисертації, вступу, шести розділів, які
об’єднують двадцять один підрозділ, висновків, списку використаних джерел (1317
позицій на 118 сторінках) та додатків (на 58 сторінках). Загальний обсяг дисертації
складає 647 сторінок, з яких основний текст – 407 сторінок.
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РОЗДІЛ 1
СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ, ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ
ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1.

Стан наукових досліджень проблеми розвитку юридичної освіти та

науки
Українська юридична наука і освіта були й залишаються в центрі наукових
досліджень вітчизняних учених. Сьогодні до цього питання сформувався стійкий
інтерес сучасних істориків, правознавців, педагогів та інших науковців, але чимало
його аспектів ще залишаються поза їх увагою і потребують спеціального вивчення.
Зокрема, досі були відсутні комплексні праці, в яких би розглядався досвід наукової
та навчальної діяльності найрізноманітніших некласичних навчальних закладів, що
діяли на теренах України та здійснювали високопрофесійну підготовку юридичних
кадрів. Хоча варто зауважити, що в контексті загальних питань історії науки та
освіти, навчальних та наукових установ учені зверталися до окремих аспектів
означеної проблеми у різних наукових розвідках.
Зазначимо, що у дореволюційну добу підготовку юристів, крім власне
юридичних факультетів університетів, здійснювали й окремі привілейовані школи
(ліцеї, вищі училища, гімназії вищих наук), вищі жіночі курси, спеціалізовані
інститути тощо. У 20-ті роки ХХ ст. в УCРР розвиток вузівської юридичної освіти
та науки було зосереджено на правових факультетах Київського, Харківського,
Одеського інститутів народного господарства. Тому весь масив історіографічної
літератури, присвяченої розвитку юридичної освіти і науки в некласичних
навчальних закладах, варто опрацьовувати за проблемно-хронологічним принципом.
За хронологією слід вирізнити три періоди: 1) дорадянський, 2) радянський,
3) пострадянський. Тоді як аналіз джерел, за їх проблематикою, дає змогу виділити
дві групи, де перша – це праці, присвячені розвитку освіти і науки на українських
землях в імперський період та в період української революції. У цій групі
виокремлено ще дві підгрупи: 1) загальні роботи із історії вищої освіти та науки;
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2) праці, що розкривають історію заснування та діяльності спеціальних навчальних
закладів відповідно до їх типології: а) ліцеїв і гімназій вищих наук у ХІХ ст.;
б) курсів та інститутів – на початку ХХ століття. Другу групу формують праці,
присвячені розвитку освіти і науки в радянській Україні (1920–1930 рр.). Водночас
зауважимо, що в межах кожної із зазначених груп застосовано подальшу
систематизацію за часом здійснення дослідження, виокремлюючи суто юридичні
праці і праці з відчутним українознавчим аспектом та написані в еміграції.
І. Праці, присвячені розвитку освіти і науки на українських землях в
імперський період та в період української революції
1. Загальні праці з історії вищої освіти та науки.
Насамперед зазначимо, що розвиток вищої освіти і науки, зокрема освітньої
діяльності перших вищих шкіл Російської імперії, доволі непогано висвітлено в
дорадянській історичній та юридичній літературі. Ці праці, що вже стали
класичними, здебільшого є історичними хроніками діяльності університетів та
інших вищих шкіл, які, зазвичай, являли собою ювілейні видання. Авторами
історичних розвідок про російські університети на українських землях, були видатні
вчені: Д. І. Багалій [396–399], В. Я. Шульгін [1197], М. Ф. Владимирський-Буданов
[485; 486], В. С. Іконников [650; 1291], О. І. Маркевич [771] та ін. Зустрічаються й
окремі праці, присвячені власне діяльності юридичних факультетів університетів
[1207]. Цінність цих робіт полягає у тому, що в них було зібрано і узагальнено
архівний матеріал з історії українських (за територією) вищих школах імперії.
З другої половини ХIХ ст. актуальними стають дослідження імперської
урядової політики у сфері вищої освіти. З’являються численні праці, присвячені так
званому університетському питанню, університетським статутам, ролі вузівської
науки, науковій атестації [601; 670; 956; 1146; 1181]. Низка авторів зосереджують
увагу безпосередньо на проблемі юридичної освіти [497; 623; 1180].
Напрацьований масив законодавчих та офіційних урядових документів у сфері
освіти спонукав дослідників до підготовки узагальнюючих праць. Серед таких робіт
особливо помітними є: чотиритомне видання «Сборник материалов для истории
просвещения в России» (Санкт-Петербург, 1893–1904) [339–342], а також праці
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М. І. Сухомлинова [1086], С. В. Рождественського [994–996] та В. В. Григорьєва
[521], які містять не лише коментарі до основних нормативно-правових актів, а й
аналіз освітньої справи у навчальних закладах імперії, зокрема й в гімназіях вищих
наук, ліцеях, вищих училищах. Цінність цих робіт визначає наявна в них
систематизація та науковий аналіз значної кількості офіційних документів, уведення
до наукового обігу архівних матеріалів із історії вищої школи. Окрім згаданих слід
відзначити й розвідку про гімназичну освіту І. А. Алешинцева [381], в якій на основі
урядових розпоряджень та творів істориків того часу подано загальну історію
розвитку школи, проте поза увагою залишилася діяльність навчальних закладів.
Освіту і науку періоду української революції 1917–1921 рр. представляли як
існуючі вищі школи, так і новоутворені заклади та установи, зокрема українські
університети та УАН. Щоправда, у дорадянській історіографії лише кілька праць
розкривають ранню історію деяких із цих закладів [210; 772; 952].
Питання розвитку вищої освіти та науки отримали висвітлення і в літературі
радянської доби. Зауважимо, що звернення до історії юридичної освіти та науки
імперського періоду в Україні обмежувалося дослідженнями діяльності здебільшого
університетів. Для історіографії вузівської освіти і науки цього періоду теж були
популярними ювілейні видання, щоправда, акцент у них зміщувався на здобутки
саме в радянський період їх діяльності. Критика ж імперської освітньої політики в
цих працях надавала їм відчутного ідеологічного забарвлення. Насамперед це
видання, присвячені університетам: Київському [236; 619; 657; 659; 997],
Харківському [700; 1154; 1155], Одеському [620; 918; 919]. У радянську добу була
видана перша фундаментальна праця з історії дореволюційної професійної освіти
[591], проте дані про розвиток юридичної освіти в ній були досить стислими.
Натомість у радянській історіографії спеціальних і навіть фрагментарних
робіт, в яких би досліджувалась історія освіти періоду української революції, не
було. Втім важливими для теми дослідження юридичної науки цього періоду
вважаємо історичні хроніки діяльності Академії наук [205–209; 211; 212; 983; 984].
Інший ідеологічний зміст мали праці з історії освіти і науки, підготовлені в
еміграції. Хоча вища юридична освіта не була об’єктом окремих досліджень
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науковців-емігрантів, проте звернення до вищої освіти загалом мало місце [1043].
Серед них зустрічаються й праці, присвячені діяльності окремих навчальних
закладів [1070].

Зауважимо,

що

представники

української діаспори

увагу

акцентували на національних питаннях, а також участі професури та студентства в
національно-визвольному русі. Натомість праці російських емігрантів були
витримані в більш традиційній методології історико-правових досліджень.
Більш пізня радянська історіографія багата й спеціальними розвідками, які
розглядали систему вищої школи Росії, освітні реформи та контрреформи, стан
університетів, проблеми організації науки, підготовки наукових кадрів тощо. Ці
питання та деякі аспекти розвитку юридичної освіти і науки на теренах України
(знову ж таки переважно в університетах) у працях за суміжною тематикою побіжно
висвітлені вченими радянської доби (К. Т. Галкін, Р. Г. Еймонтова, Т. Н. Камзолова,
Г. Г. Кричевський,

В. Р. Лейкіна-Свірська,

Г. Е. Павлова,

Є. В. Соболева,

О. Ф. Шебанов, Г. І. Щетініна та ін.) [494; 628; 714; 737; 928; 1059; 1179; 1200;
1201]. У загальних рисах подано й діяльність наукових установ в колективній
монографії «Очерки по истории юридических научных учреждений в СССР» [923].
Тоді як про українські вищі школи, утворені в період державотворчих
процесів відомості практично відсутні. Навіть у книзі «Вища школа Української
РСР за 50 років» згадки торкалися виключно діяльності старих університетів [481].
Академічну юридичну науку пізнішого радянського періоду вивчали в
контексті загальної історії Академії наук УРСР [373–375; 610; 616; 896; 1098; 1290].
Привертають увагу й загальносоюзні роботи, присвячені проблематиці наукових
досліджень права, де належну, а іноді й досить критичну оцінку отримали праці
відомих учених-юристів. Це роботи М. С. Алєксєєва, В. Е. Грабаря, О. С. Іоффе,
В. М. Куніцина, В. П. Портнова, О. П. Шебанова й ін. [380; 518; 602; 603; 923; 980;
1060]. Відновлення інтересу до власне історії вітчизняної академічної юридичної
науки пов’язують з ім’ям Б. М. Бабія [385–389]. Досить солідні наукові дослідження
академічної науки здійснили вчені
С. П. Наріжний,

О. П. Оглоблін,

української діаспори (М. Д. Антонович,

Л. О. Окиншевич,

Н. Д. Полонська-Василенко,

Я. М. Падох, Д. Ф. Соловей та ін.) [881; 908; 922; 929; 969–971; 1061].
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У сучасній історіографії питання розвитку та ролі вищої освіти і науки
імперської доби також відображені в книгах із історії Київського [199; 658; 880],
Харківського [1156], Одеського [621; 977; 1282] університетів. Окремо варто
виділити й роботи з історії юридичних навчальних закладів та факультетів [180; 522;
901, 1206, 1247, 1255]. Автори цих прць прагнули позбутися застарілих підходів до
оцінки імперської освітньої політики та, спираючись на багатий джерельний
матеріал, із позиції об’єктивності переосмислити вплив вищих шкіл попередніх
історичних періодів на розвиток сучасної освіти і наступність освітніх та наукових
традицій.
У спеціальних дослідженнях, поміж інших важливих проблем вищої школи,
розглядаються і проблеми правового регулювання управління навчальними
закладами; регулювання їх освітньої діяльності; розвитку законодавства в освітній
сфері; регламентації процесу підготовки наукових кадрів і присвоєння наукових
ступенів; формування правового статусу професорсько-викладацького корпусу, які
вивчали

російські

вчені

О. Є. Іванов,

Н. М. Зипуннікова,

В. Г. Кинельов,

В. О. Томсінов та ін. [597; 598; 660; 1113–1116; 1254]. Досліджувалися й окремі
юридичні школи [1221; 1251].
У цій групі наукових досліджень варто виділити історичні та історико-правові
праці українських учених: О. Л. Войно-Данчишиної, О. В. Єгорової, І. В. Костенко,
Е. А. Писарєвої [701; 1244; 1252; 1266], що присвячені університетській юридичній
освіті, освітньому праву та атестаційній справі України періоду її входження до
складу імперії. Серйозним здобутком у цьому плані є також розвідки з історії
університетської юридичної науки П. С. Берзіна, Л. Г. Заблоцької, О. М. Ковальчука,
С. М. Мельника, О. В. Нагорнюк, Н. О. Пасічник [417; 785; 949; 1253; 1257; 1262].
Окремий масив сучасної юридичної, історичної, публіцистичної літератури
присвячений дослідженням вищої освіти і науки періоду державотворчих процесів в
Україні. Насамперед це історичні нариси діяльності нових університетів [349; 401;
536; 575–578; 612; 617; 618; 627; 722; 723; 924; 1088; 1089; 1304–1306; 1309]. Окрема
історико-правова праця проливає світло на питання організаційно-правових засад
розвитку освіти цього періоду [1246]. У 90-х роках ХХ ст. було започатковано й
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вивчення юридичних шкіл окремих регіонів України [495; 724; 725; 1103]. Останні
десятиріччя стали періодом створення ще низки праць, у яких тим чи іншим чином
порушувалися питання юридичної освіти та науки в Україні [690–691]. Серед них
привертають увагу фундаментальні праці «Юридична наука і освіта на Україні»
[1209] та «Академічна юридична думка» [376]. Історія та сучасність вітчизняної
юридичної освіти і науки були тематикою науково-практичних конференцій,
зокрема історико-правових [1210], та спеціальних збірок наукових праць [1211].
2.

Праці,

які

розкривають

історію

заснування

та

діяльності

спеціальних навчальних закладів:
а) роботи, присвячені історії ліцеїв і гімназій вищих наук в ХІХ ст.
Аналіз розвитку юридичної освіти і науки за межами університетів у ХІХ ст., в
дореволюційній літературі представлений передусім працями, що розкривають
діяльність трьох ліцеїв Російської імперії, які існували на українських землях:
Волинського

(Кременецького)

(1805–1833),

Рішельєвського

(1817–1865)

та

Ніжинського (1820–1875). Хоча варто визнати, що історіографія з даної теми має
головним чином історичний характер, правові ж аспекти в цих працях або зовсім не
були предметом розгляду, або їм приділялась недостатня увага.
Основу дореволюційної літератури розвитку освіти і науки у Волинському
ліцеї здебільшого становлять польськомовні публікації. Перші розвідки такі
розвідки присвячені ролі Т. Чацького у заснуванні закладу, які з’явилися відразу
після його смерті. Наприклад, це промова А. Осінського «Про життя і працю
Тадеуша Чацького» («O życiu i pismach Tadeusza Czackiego») (Кременець, 1816) та
замітка

С. Потоцького

«Похвала

Тадеуша

Чацького»

(«Pochwala

Tadeusza

Czackiego») (Варшава, 1818), що стали бібліографічною рідкістю.
Спроби

розкрити

науковий

доробок

закладу,

його

освітні

традиції,

студентське життя були здійснені вже після 40-х років ХІХ ст. у спогадах і
щоденниках викладачів та ліцеїстів, що публікувалися в періодичній пресі або
окремими брошурами, зазвичай польською мовою. Серед такої мемуарної
літератури варті уваги спогади викладача ліцею А. Л. Анджейовського [1231].
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Згодом з’явилися історичні, науково-популярні, краєзнавчі розвідки та
публікації в церковних виданнях. Так, у другій половині ХІХ ст. побачили світ
перші розробки, що стосувалися діяльності Волинського (Кременецького) ліцею і
були тісно пов’язані з дослідженнями історії Університету св. Володимира. Це праці
М. Ф. Владимирського-Буданова, В. С. Іконникова, В. Я. Шульгіна [484; 650; 1197].
Дані стосовно означеного питання містяться і в історичних працях П. М. Батюшкова
та М. І. Теодоровича [404; 1095; 1096]. У книзі Т. Стецького «Волинь із
статистичного, історичного та археологічного погляду» («Volyn under statistical,
historical and archeological view») (Львів, 1864) в розділі «Освіта на Волині»
вміщений матеріал про ліцей [1239]. А передумови виникнення, головні напрями
діяльності закладу та аналіз роботи Г. Коллонтая як одного з його засновників
представлено в монографії польського вченого М. Яніка «Гуго Коллонтай» («Hugo
Kołłą taj») (Львів, 1913) [1236]. Наприкінці ХІХ ст. з’являлися й російськомовні праці
з оцінками діяльності історичних постатей, зокрема Т. Чацького [715].
Утім, один із перших детальних літописів ліцею «Волинські Афіни» («Ateny
Wolynskie») створив Міхал Роллє у 1898 році. Автор у хронологічній послідовності
висвітлив стан освіти на західноукраїнських землях кінця ХVІІІ – першої третини
ХІХ століття. Робота цінна ще й тим, що побудована на джерелах польських архівів,
а відсутність російських першоджерел автор компенсував матеріалами книг із
історії Київського університету. Через 25 років М. Роллє перевидав цей твір,
доповнивши його, а в 2007 р. в Україні вийшло репринтне відтворення книги [999].
Початок вивчення історії Рішельєвського ліцею було покладено у працях
А. О. Скальковського та І. Г. Міхневича. Зокрема, це узагальнюючі розвідки історії
Одеси й Новоросійського краю А. О. Скальковского, в яких автор торкався й питань
розвитку освіти [1049; 1051; 1052]. Для даного дослідження особливо помітні три
його роботи про освіту Одеси, де належну увагу приділено ліцею [1047; 1048; 1050].
Вихідною точкою комплексних досліджень освітньої діяльності перших
навчальних закладів м. Одеси можна вважати працю професора філософії,
інспектора Рішельєвського ліцею І. Г. Міхневича «Исторический взгляд на учебные
заведения Новороссийского края и Бессарабии» (1843 р.) [798], яка містила
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короткий, здебільшого довідкового характеру, нарис про ліцей. Він же підготував і
першу ґрунтовну працю з історії власне самого закладу. Його монографія
«Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 по 1857 год» [799]
дає досить детальний огляд заснування, діяльності та найважливіших подій в історії
ліцею як вищої школи. Хоча, як і більшість робіт того періоду, вона має описовий
характер, однак залишається доволі цінною, передусім фактологічною базою.
Зокрема, в ній подано короткі біографічні відомості викладачів, кількісні показники
студентського контингенту та випускників тощо. Водночас автор показав, що ліцей
був оригінальною школою за своїм устроєм, але згодом зазнав уніфікації із
загальною системою освіти імперії і поступово наблизився до рівня університету.
Попри досить офіційний виклад матеріалу, ця книга стала першим і чи не
єдиним у дореволюційній науковій літературі системним дослідженням історії
Рішельєвського ліцею. У 1890 р. із нагоди двадцятип’ятиріччя Новоросійського
університету була видана монографія О. І. Маркевича [771]. Не заглиблюючись в
історію Рішельєвського ліцею, автор книги приділив окрему главу детальному
аналізу передумов та підстав його перетворення в університет, побіжно торкаючись
окремих питань внутрішнього життя закладу в останні роки його існування.
Традиційно для таких видань автором було здійснено опис університетських
підрозділів. Характеризуючи кафедри юридичного факультету, О. І. Маркевич
опирався на бібліографічні матеріали тогочасних професорів, які є корисними для
з’ясування подальшої долі колишніх ліцейських професорів-юристів.
З другої половини ХІХ ст. зріс інтерес не лише до історії Рішельєвського
ліцею, а і його викладачів та відомих одеських діячів, які внесли значний вклад у
розвиток народної освіти міста та в розбудову ліцею. Зокрема, це матеріали про
життя та діяльність його директорів: абата Ш. Д. де-Ніколя [1213] та професора
М. Н. Мурзакевича [1281], генерал-губернаторів А. Є. Рішельє [193; 756; 799; 907]
та

М. С. Воронцова

[875],

попечителів

Одеського

навчального

округу

Д. М. Княжевича [786] та М. І. Пирогова [1195]. У періодичній пресі, особливо
одеській, з’являються різноманітні статті, присвячені ранній історії ліцею [430;
1196], публікуються спогади його вихованців [1170; 1285]. Предметом досліджень
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окремих робіт стали історія навчальних закладів, які були попередниками ліцею,
ліцейські традиції та культурно-історичне значення закладу. У низці таких розвідок
особливо варто відмітити працю М. І. Ленца [738], де автор детально описав освітню
діяльність єзуїтів Одеси, невдачу із заснуванням Одеської комерційної гімназії та
протистояння герцога Рішельє і керівництва Харківського навчального округу в
питаннях освітньої реформи початку ХІХ століття. Роль Харківського університету
в розвитку шкільництва в Одесі в першій чверті ХІХ ст. висвітлив Д. І. Багалій
[397]. Історію ліцею та його роль у становленні освіти в місті Одесі розкрито в книзі
Р. Є. Заузе [586]. Хоча ліцею відведено значну її частину, автор здебільшого
опирався на матеріали праць А. О. Скальковського та І. Г Міхневича.
Окремі нариси про освіту та про Рішельєвський ліцей, містять узагальнюючі
праці з історії міста Одеси. Так, розділ із матеріалом про ліцей «Духовная жизнь и
народное образование» знаходимо в монографії, присвяченій сторіччю міста [912], в
книгах із історії Одеси Д. Г. Атлас та К. М. Смольянінова [384; 611]. Спогади про
Рішельєвський ліцей, його викладачів та студентів вміщені в збірнику статей «Из
прошлого Одессы» та в збірці «Ришельевский лицей и Новороссийский
университет», виданій вихованцями ліцею та університету [599; 991].
Перший досвід дослідження історії Ніжинського ліцею князя Безбородька
було представлено у книзі «Лицей князя Безбородко», виданій почесним
попечителем закладу графом Г. О. Кушелевим-Безбородько в 1859 р. [746]. Автором
історичного нарису діяльності ліцею з моменту його заснування до 1856 р. був
Н. В. Кукольник. У книзі також вміщено бібліографічні матеріали його засновників,
почесних попечителів, директорів та викладачів. Наступним дослідженням із історії
ліцею стало друге перероблене та доповнене видання цієї книги, яке вийшло під
заголовком «Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко» [498].
Аналіз діяльності Ніжинського ліцею був предметом і окремих наукових
розвідок, зокрема перший період існування закладу як гімназії вищих наук князя
Безбородька описаний М. О. Лавровським та Є. В. Петуховим [727; 957; 958]. Нарис
з історії Юридичного ліцею був підготовлений І. О. Сребницьким, а дослідження
Т. В. Локотя спрямоване на визначення причин та підстав перетворення ліцею на
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історико-філологічний інститут [746; 1071]. Тоді ж з’являються і перші біографічні
праці, зокрема стаття, присвячена пам’яті професора І. І. Патлаєвського [932].
У радянський час ліцеї були визнані «буржуазними навчальними закладами»,
тож за таких умов проведення серйозних наукових досліджень розвитку ліцейської
освіти практично стало неможливим. Радянських учених переважно цікавила їх
історія в контексті політичної та ідеологічної боротьби, участі ліцейських
викладачів і студентів у громадсько-політичних рухах [1005; 1006].
У довоєнний період чи не єдиною працею, яка торкалася історії ліцеїв і була
опублікована в радянській Україні, стала розвідка М. П. Василенка «Кремінецький
ліцей та університет св. Володимира» [469]. Це історико-юридичне дослідження,
побудоване на архівних джерелах, де автор не лише розкрив історію закладу та
специфіку його діяльності, а й довів хибність усталеної в російській літературі
думки, що причиною переведення Кременецького ліцею до Києва була не участь
ліцеїстів і викладачів у польському повстанні 1830–1831 рр., а реакція влади на ці
події та нагальна потреба відкриття російського осередку освіти в Києві.
До радянського періоду належить і рукопис праці одеського вченого
А. Г. Готалова-Готліба «Ришельевский лицей – предшественник Новороссийского
(Одесского) университета: историографическое исследование» [517]. Хоча вона має
чітко виражену негативну характеристику діяльності ліцею, акцентуючи увагу на
«чиновницько-єзуїтській

рутині»

в

навчанні

та

неспроможності

закладу

задовольнити попит на фахівців, ця праця цінна підбіркою іноземних видань,
здебільшого французьких, які розкривають історію ліцею.
Отже, спеціальні ґрунтовні дослідження з питань розвитку ліцейської освіти в
радянський період не проводилися. Стислі нариси історії ліцеїв вміщувалися у вже
згаданих ювілейних виданнях, присвячених університетам, а про Ліцей князя
Безбородька принагідно згадували автори розвідок з історії Ніжинського інституту
народної освіти (згодом – Ніжинський педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя) [ 470;
533; 716; 903; 949]. У цих працях оцінка ліцейських освітніх традицій змінювалася
від негативних характеристик у ранню радянську добу до більш стриманих
тверджень про ґрунтовність освіти ліцеїстів у працях 1970-х років [860, с. 22].
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Натомість у зарубіжній літературі ХХ ст. питання історії ліцеїв Російської
імперії активно вивчалося. Переважно це були розвідки про Волинський ліцей.
Серед польських учених особливої уваги заслуговують праці Л. Яновського та
М. Данілевічової [1233–1235; 1237], які зокрема присвячені й організації наукового
життя ліцею. У 1977 р. була опублікована книга французького вченого Д. Бовуа про
шкільництво на литовсько-руських землях (у 1991 р. її надрукували польською
мовою під заголовком «Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803–1832»),
де автор не оминув увагою Кременецький ліцей як найголовніший, після
Віленського університету, навчальний заклад на литовсько-руських землях [1232].
Досить багатогранною є й сучасна історіографія ліцейської освіти. Окремі
проблеми знайшли відображення в працях як українських, так і зарубіжних
істориків, педагогів, правників, публіцистів, культуро- та мистецтвознавців. Серед
них помітне місце займають узагальнюючі праці з історії розвитку освіти в
західноукраїнських землях та безпосередньо в Кременецькому ліцеї. З огляду на
його особливу роль в суспільно-політичному і культурно-освітньому житті України
та Польщі цікавилися історією цього закладу здебільшого українські та польські
дослідники, російська ж історіографія зводилася до трактування його скромного
місця в історії освітнього процесу держави.
Хронологію історії ліцеїв Російської імперії зібрав російський історик
О. Д. Єгоров. Його дослідження увійшло у вісім книг, окремі з яких присвячені
Рішельєвському ліцею та ліцею князя Безбородько [562; 563]. Між тим, про
Кременецький ліцей автор зробив лише коротку згадку у вступі до видання. Історія
ліцеїв Російської імперії як навчальних закладів особливого типу досліджена
російськими вченими й на дисертаційному рівні [1249; 1267], але українські (за
територією) ліцеї в цих працях згадуються лише у загальних рисах.
Знаковою подією у вивченні ліцейської освіти на українських теренах стала
конференція «Гімназії і ліцеї: минуле, сучасне, майбутнє», що відбулася в
м. Тернополі в 1991 р., низка доповідей якої була присвячена Кременецькому ліцею
[499]. Першими ж комплексними дослідженнями ліцейської освіти стали праці
педагогічного й історичного напряму. Зокрема, у 1994 р. побачила світ розвідка

70

А. В. Лопухівської «З історії розвитку гімназій і ліцеїв в Україні», де автором були
систематизовані матеріали про зміст навчання, організаційні основи, методичні
здобутки цих закладів у ХІХ столітті [749]. Книга С. Р. Чуйка «Ліцеї України (ХІХ–
ХХ ст.)» [1173], опублікована у 1996 р., отримала подальший розвиток у його
дисертації [1271]. Він же присвятив окрему статтю Г. Коллонтаю [1172]. Ліцейську
освіту півдня України досліджував В. В. Бобров [1243], а західноукраїнських земель
– І. Є. Курляк [721]. Окремі аспекти діяльності ліцеїв, їх роль у соціокультурних
процесах регіонів України, різноманітні проблеми ліцейської освіти вивчали
І. С. Гребцова, Ж. Ю. Даюк, Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко, Н. А. Сейко,
М. Сич, М. В. Левківський, В. В. Павленко, Н. О. Пасічник, В. О. Ятищук та ін. [519;
535; 733; 926; 948; 1015–1017; 1023; 1024; 1040; 1230; 1248].
Перші спроби в сучасній українській історіографії відтворити історію окремих
ліцеїв здійснили: С. М. Коляденко, Є. А. Ковальов та А. О. Торубара [685; 1256;
1269]. Значним науковим здобутком стали біографічні студії, присвячені видатним
ліцейським ученим, серед яких є й розвідки про юристів: О. М. Богдановського,
М. Х. Бунге, М. С. Власьєва, Ф. І. Леонтовича, С. В. Пахмана, П. К. Скорделі [372;
421; 501; 520; 674; 873; 1065; 1077; 1313].
Серед польських учених вагомий внесок у вивчення питання діяльності
Кременецького ліцею зробив Л. Заштовт у праці про розвиток освіти на приєднаних
від Речі Посполитої до Російської імперії землях [1240; 1241]. Окрім аналізу
шкільної освіти на територіях Литви і України, автор особливу увагу звернув на
діяльність російських освітніх установ. Утім, названий твір не вичерпує всіх
публікацій такого роду про ліцей. Чималий інтерес у цьому плані викликають
розвідки А. Шмит, Я. Ходаковської, А. Фабіановські [490; 1161; 1186; 1187].
Однак на тлі значної уваги, яка приділяється сучасними дослідниками історії
ліцеїв, досвід вивчення розвитку юридичної освіти та науки в цих закладах
недостатній. Першу спробу розкрити юридичну складову освіти Ніжинського та
Рішельєвського ліцеїв частково здійснила О. Л. Войно-Данчишина [1244]. Серію
публікацій з аналізом юридичної компоненти в ліцейській освіті та здобутків вчених
ліцеїв видано дисертанткою [803; 812; 813; 817; 836; 835; 849; 858; 857; 860].
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б) праці, що розкривають історію вищої освіти і науки на вищих курсах та в
інститутах на початку ХХ ст.
Однією зі складових освітньої системи Російської імперії була вища жіноча
освіта.

На

території

українських

губерній

вона

була

представлена

як

університетською освітою, так і громадськими, приватними вищими жіночими
курсами та окремими спільними для чоловіків і жінок інститутами. Але диплом про
вищу юридичну освіту на теренах України (за межами університетів) жінки могли
отримати лише закінчивши юридичний факультет (відділення) Київських (1906–
1920) та Одеських (1908–1920) вищих жіночих курсів, які мали статус шкіл
університетського типу. Юридичну освіту та диплом кандидата міжнародного права
здобували

випускники

Новоросійського

(Одеського)

вищого

міжнародного

інституту, де спільно навчалися чоловіки й жінки. Окреме юридичне відділення
було засноване й на приватних жіночих курсах Н. І. Невіанд в Харкові (1906–1909),
однак через нетривалий час свого існування (усього три роки) воно залишило ледь
помітний слід в юридичній освіті жінок Харкова. Але варто зазначити, що
спеціальних праць, які б безпосередньо розкривали розвиток вищої жіночої
юридичної освіти в Україні, поки не існує, хоча в контексті загальних питань
жіночого руху та історії освіти деякі аспекти проблеми висвітлюються [809, с. 92].
Перші звернення до питання про необхідність запровадження у Російській
імперії системи вищої жіночої освіти або хоча б окремих її елементів належать до
другої половини ХІХ століття. Розвиток освіти жінок розглядався в статтях з історії
культури як полеміка щодо вирішення жіночого питання та у працях, що розкривали
жіночий рух за їх рівноправ’я. Тож тема вищої жіночої освіти вивчалася як правова,
економічна, соціальна та культурна проблема. Окремі праці були присвячені
питанням жіночої освіти та її правовому регулюванню, зокрема проблемі
університетської освіти, а потім і власне діяльності жіночих шкіл [414; 740]. Серед
значної кількості таких робіт варто відмітити публікації М. Л. Песковського, де
автор аналізував не лише причини організації жіночих курсів, їх історію, систему
вищої жіночої школи і закономірності її розвитку, а й зробив висновок про
помилковість розділення освіти за гендерним принципом [953–955].
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На початку ХХ ст. з’являються й перші спроби узагальнюючих праць з історії
жіночої освіти імперії [540; 594; 745; 964; 1019; 1097]. Варто назвати й історикоюридичну розвідку та кілька публікацій К. Р. Шохоль [1189; 1190], які містять
фактичні матеріали історії виникнення самих жіночих курсів та еволюції питання
про жіночу освіту в Росії. Втім, усі ці роботи торкалися історії жіночих закладів
Петербурга і Москви і лише зрідка згадувалися курси Києва, Одеси та Харкова.
Невелика, але змістовна праця О. М. Щербини [1199], в якій автор звів до
п’яти всі аргументи затятих недругів університетської жіночої освіти: 1) спільне
навчання чоловіків і жінок приведе до «розпусти»; 2) освіта відволікає жінок від
виконання обов’язків дружини, матері, господині; 3) переповнення університетів;
4) нездатність жінок до самостійної творчої діяльності; 5) формальна підстава –
законодавча заборона університетської жіночої освіти та вважав їх штучно
надуманими і вбачав необхідним їх усунення у законодавчому порядку.
Окрему групу робіт становлять огляди історії і фактичного стану вищих
жіночих курсів. Хоча ці праці мають яскраво виражений публіцистичний характер,
вони цікаві як джерелознавчі [188–190; 297; 300; 301; 476; 704; 915; 916]. Водночас
вони цінні й тим, що містять різноманітний фактичний матеріал, описують процес
відкриття

закладів,

професорсько-викладацький склад,

висвітлюють основні

напрями і форми організації навчальної діяльності, хід формування матеріальнотехнічної бази. Деякі свідчення безпосередніх очевидців подій подають цікаві факти
життя окремих жіночих шкіл, зокрема у спогадах А. Л. Іконникової [1278], праці
випускниці ОВЖК Д. Г. Атлас [384] та нарисі І. А. Линниченка «15-летие Одесских
женских курсов», вміщеному в газеті «Одесские новости» (жовтень 1918 р.).
У перші роки радянської влади спеціальні дослідження з історії жіночої освіти
майже не проводилися. В Україні у 1927 р. було опубліковано розвідку Д. І. Багалія
про допуск в університети жінок [400], працю О. А. Назаревського про перші роки
діяльності КВЖК у ХІХ ст. [878], а нарис історії ОВЖК В. Ф. Лазурського так і
залишився в рукописі [117]. Важливою складовою історіографії дослідження даного
періоду є бібліографічні статті та статті-некрологи, які опосередковано окреслюють
діяльність професури жіночих курсів [580; 581; 967; 1158].
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У повоєнній радянській історіографії, хоч дослідження жіночої освіти і велися
досить активно, втім, для цього періоду характерними є вивчення історії жіночого
руху, боротьби жінок за вищу школу та їх ролі в суспільно-політичному житті
імперії [564; 930; 1107]. Радянські автори нерідко однобічно трактували жіночий рух
і боротьбу за освіту як одну із форм класової боротьби, залишаючи поза увагою
проблеми розвитку вищої освіти Російської імперії. Водночас було розпочато
вивчення загальних питань освіти, історії школи й педагогічної думки. У цих
дослідженнях належну оцінку отримала й дореволюційна вища жіноча школа [459].
Між тим комплексні роботи здебільшого присвячувалися питанням університетської
освіти жінок або столичним жіночим закладам [866; 1018; 1019; 1108; 1143].
Натомість літератури про вищу жіночу освіту в університетських центрах
України було досить мало. У 1950–1970 рр. з’явилися невеликі праці, присвячені
жіночим освітнім закладам в Україні [1104; 1144; 1145]. Хоч і фрагментарно, але
звертається до історії Київських та Одеських курсів В. Р. Лейкіна-Свірська [737],
називаючи їх великими центрами жіночої вищої освіти. У 1980-х рр. підготовлено
розвідки та дисертацію І. Г. Малинко, де авторка на основі архівних матеріалів
відтворює історію жіночих курсів в Україні [765; 766; 1259]. Однак у всіх цих
роботах звернення до юридичної освіти жінок носили характер лише лаконічних тез.
Сучасні дослідження вищої жіночої освіти імперської доби найрізноманітніші
[558; 559; 900; 927; 1245; 1260]. У полі зору вчених опинилися питання гендерної
проблематики, ставлення влади до вищої освіти жінок, аналіз діяльності уряду,
церкви, громадських установ в освітній сфері, ролі приватної ініціативи у
формуванні освітніх традицій у дореволюційний період тощо. Привертають увагу
праці з історії жіночої освіти як усієї країни, так і окремих її регіонів [482; 556; 557;
925; 1011; 1036; 1176; 1250]. Цікавий матеріал вміщено в історичних працях про
суспільно-політичний рух українських жінок за рівноправ’я, зокрема у сфері
освіти, де розкрито й діяльність вищих жіночих курсів [431; 432; 1057; 1058].
Варто виділити й монографії, дисертації та наукові статті, які розкривають
особливості функціонування провідних жіночих шкіл Києва, Харкова та Одеси [475;
538; 550; 683; 961; 1082]. Окремої уваги в цій групі праць заслуговують ґрунтовні
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дослідження К. А. Кобченко, М. С. Рижкової, О. В. Мельника, які на основі архівних
джерел розкривають історію Київських, Харківських та Одеських жіночих курсів
[672; 989; 1260]. У сучасній літературі здійснено й спроби переосмислення значення
діяльності відомих учених-викладачів жіночих закладів. Такі біографічні праці
присвячені й правникам: КВЖК (Є. В. Спекторському, М. М. Цитовичу) [474; 570;
959; 1063; 1126] та ОВЖК (О. Я. Шпакову, Г. І. Тіктіну, Є. В. Васьковському,
О. І. Загоровському, К. О. Кузнєцову,) [405; 416; 870; 872; 1053; 1258].
Хоча сучасна історіографія жіночої освіти є досить багатою, безпосередньо
розвиток юридичної освіти і науки або не розглядався зовсім, або висвітлений
дотично. Схоже, за означеною тематикою можна назвати лише кілька праць
історико-правового характеру. Зокрема, організаційно-правові засади розвитку
жіночої освіти як чинника досягнення рівноправ’я жінок та їх боротьбу за право
здобувати вищу юридичну освіту і займатися юридичною практикою вивчала
О. В. Нестерцова-Собакар [899; 1263]. Тоді як стаття К. А. Губар присвячена
виключно юридичному відділенню КВЖК [524]. Кілька статтей власне про
юридичну освіту українських жінок підготовлено автором [809; 810; 860; 861].
Історіографія окремих українських спеціалізованих вищих шкіл початку
ХХ ст., які практикували широке вивчення юриспруденції, представлена працями з
історії Київського (1906–1920), Харківського (1912–1919) комерційних інститутів,
Новоросійського (Одеського) вищого міжнародного інституту (1916–1920) та
Київського юридичного інституту (1917–1920). Зазначимо, що питання розвитку
юридичної освіти та науки в цих закладах не було об’єктом спеціальних досліджень
ні в дореволюційній, ні в радянській історіографії, хоча іноді науковці зверталися до
нього, вивчаючи історію навчальних закладів та наукових установ, оцінюючи
правові дослідження та науковий доробок учених. Тож дореволюційна література із
зазначеної проблеми нечисленна і переважно представлена загальними працями
сучасників епохи. Ці роботи досить специфічні, фактично це історичні хроніки
діяльності цих закладів та є як джерелознавчими, так і дослідницькими працями.
Основу дореволюційної історіографії комерційних шкіл становлять розвідки,
опубліковані в інститутських виданнях: «Известиях Киевского коммерческого
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института», «Известиях Харьковского коммерческого института» та окремі
довідково-історичні праці [191; 192; 299; 304; 583; 584; 600; 651; 652; 703]. Ці
роботи не містять узагальнень і наукових висновків, однак їх добре структурований
матеріал допомагає дослідити певні етапи історії інститутів. Цінність мають і праці,
присвячені студентству [379; 626]. Варто назвати й поодинокі публікації,
приурочені ювілеям провідних учених, біографічні статті та некрологи [433; 480;
510; 622]. Тож у цей період фундаментальних досліджень з історії цих вищих шкіл
практично не було. Головна спадщина цієї пори – це нариси про ККІ та ХКІ.
У радянський час спеціальних робіт, в яких би комплексно чи фрагментарно
вивчалася історія комерційних інститутів, також не було. Це пояснюється
відсутністю шкіл такого типу в системі радянської освіти і як наслідок цього –
інтересу до їх історії. Лише короткий нарис про комерційну освіту містить робота
«Професійна освіта на Україні» [591]. Радянська література розвитку ККІ
обмежується невеликою брошурою до 60-річчя КІНГ (правонаступник ККІ), в якій
на чотирьох сторінках розмістили історичну довідку про заклад [655]. Однак
враховуючи, що комерційні інститути створювалися з ініціативи і за активної участі
інтелігенції, і передусім професорів університетів, то в працях, присвячених
проблемам інтелігенції, містився кількісний і якісний аналіз стану професорської
колегії комерційних шкіл. Так, В. Р. Лейкіна-Свірська їх створення назвала великою
подією в історії вищої освіти та зазначила, що ККІ мав навіть ширшу програму
навчання, ніж Московський [737, с. 19].
У сучасній Україні спостерігається зростання інтересу до питань історії
спеціальної освіти, що засвідчує низка праць [551; 552; 906]. Серед цих досліджень
заслуговує на увагу книга Є. П. Степанович, де авторка розкриває становлення
комерційної освіти через аналіз діяльності комерційних інститутів у Києві і Харкові
[1078]. Вона визначила об’єктивні і суб’єктивні передумови виникнення цих шкіл та
частково висвітлила питання специфіки їх навчального процесу, формування й
діяльності навчально-допоміжних установ, правового та матеріального становища
студентів. Аналіз кількісного і якісного складу професорсько-викладацького складу
комерційних інститутів дають роботи вітчизняних дослідників Г. В. Касьянова та
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Н. А. Шип [637; 1182]. Деякі аспекти функціонування ККІ та ХКІ як громадських
установ

досліджено

Т. А. Удовицькою

[1270].

Втім,

простеживши

процес

виникнення і розвитку цих шкіл, авторка припускається деяких фактологічних
неточностей, зокрема щодо Київських комерційних курсів, які, на її думку, були
ліквідовані у 1908 році. Насправді ж курси лише змінили статус, ставши інститутом.
Останнім часом з’явилося кілька публікацій про історію окремих інститутів.
Такі цілісні дослідження виникли, завдячуючи, зокрема, керівництву сучасних
вищих шкіл, які намагаються відтворити минуле цих закладів та їх практичний
досвід. Так, історію ККІ відновлено в працях Т. Д. Бондаря, А. Л. Кіштимова,
А. І. Чуткого [434; 665; 1174]. Історичні розвідки про заклад містяться в збірках
історії

його

правонаступника

–

Київського

національного

економічного

університету [656; 1081; 1185]. Нариси початкової історії ХКІ вміщено у виданні з
історії

його

правонаступника

–

Харківського

національного

економічного

університету [879]. Окрему увагу історії ХКІ, організації навчальному процесу та
долі декого з його викладачів приділили й автори біографічних статей
Нобелівського лауреата економіста Семена Кузнеця (ХКІ – його alma mater) [867;
868]. До діяльності комерційних закладів України початку ХХ ст. звертався у своїх
дослідженнях Е. Л. Лортікян [750; 751]. Однак юридична компонента освіти в цих
інститутах у згаданих вище працях розкривалася лише фрагментами. Перші ж
спроби дослідити юридичну освіту і науку в ККІ були здійснені автором
дослідження спочатку в кількох розвідках у співавторстві з І. Б. Усенком [864; 865],
а далі – в монографії [849]. Результати архівних пошуків історії ХКІ теж були
попередньо опубліковані автором [802].
Водночас у сучасній історіографії намітилися спроби переосмислити значення
діяльності відомих науковців. Такі роботи присвячені вченим ККІ: О. М. Гуляєву
В. М. Довнар-Запольському,

О. О. Ейхельману,

П. Л. Кованьку,

Л. М. Яснопольському [483; 492; 496; 698; 739; 791–794; 1014; 1080; 1123; 1128;
1175]. Науково-практичні конференції були приурочені роковинам О. М. Гуляєва та
М. І. Палієнка, де належну увагу приділено не лише їх життєвому та творчому
шляху, а й педагогічній діяльності в комерційних інститутах [790; 832; 1127; 1130].
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Натомість дорадянських праць, з історії Новоросійського (Одеського) вищого
міжнародного інституту не знайдено. У радянський час зустрічаються лише короткі
згадки про заклад у працях про реформи вищої школи Одеси [477; 889]. Сучасна ж
історіографія обмежується матеріалом у книзі О. Є. Іванова [597, с. 118], статтею
автора даного дослідження [830] та працею одеського історика В. Левченка [735].
Єдиною публікацією про Київський юридичний інститут в дорадянський та
радянський період є брошура «Киевский юридический институт. Потребность в нем,
его задачи, организация и обозрение преподавания» [653]. Короткі згадки про КЮІ в
сучасній літературі містяться в книзі «Юридична наука і освіта на Україні» [1209] та
в «Юридичній енциклопедії» [1315]. Перші наукові розвідки про історію інституту
та педагогічний талант його директора професора В. І. Синайського здійснила
дисертантка, опублікувавши попередні результати своїх пошуків у спеціальних
статтях [816; 821; 829; 847].
ІІ. Праці, присвячені розвитку освіти і науки у Радянській Україні (1920–
1930 рр.)
Вивчаючи історію юридичної освіти та науки в складний для країни період з
1920 р. до 1930 р., можна зробити висновок, що саме ці роки в літературі тільки
побіжно згадуються авторами. Спеціальних праць, які б давали цілісну картину
діяльності

правових

факультетів

інститутів

народного

господарства

(які

презентували юридичну освіту та науку в 1920–1930-х рр. в Україні) радянською
історіографією створено не було. З огляду на те, що ці заклади припинили свою
діяльність у 1930 р., а до відновлення в УСРР університетів юристів вищої
кваліфікації готував лише Харківський юридичний інститут (до 1933 р. –
Харківський

інститут

права

та

радянського

будівництва,

до

1937 р.

–

Всеукраїнський комуністичний інститут радянського будівництва і права), то
довоєнна історіографія розвитку юридичної освіти досить скромна. Найповнішими
працями про КІНГ є історичні хроніки діяльності закладу та його правового
факультету [643; 644; 645]. Подібних же публікацій про ХІНГ та ОІНГ не знайдено.
Радянською

історіографією

замовчувалися

й

досягнення

української

юридичної науки ранньої радянської доби, адже науково-дослідні кафедри правових
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факультетів ХІНГ та ОІНГ, після ліквідації останніх, теж припинили свою
діяльність. У 1930-х рр. почали згортати й наукові дослідження правничих установ
ВУАН. Натомість учені-юристи, у переважній своїй більшості, потрапили під шквал
репресій. Тому, зі зрозумілих причин, у радянській літературі, лише епізодично та
поверхово згадувалися здобутки «незаплямованих» правознавців. З’являлися лише
поодинокі бібліографічні статті, публікації про творчу діяльність чи некрологи
провідних правників того часу: О. М. Гуляєва [525; 709; 982], В. М. Гордона [642;
645; 710; 729; 974; 1034; 1035; 1214], Б. О. Кістяківського [467; 728; 1279];
О. Я. Шпакова [580; 581; 967; 1158] та М. С. Мазора [712]. Короткі замітки про
вчених-юристів

(О. І. Терехова,

А. С. Ратнера,

Б. П. Кулікова,

С. С. Савченко)

вміщені в пресі 1920-х років [477; 694; 986; 982; 1033]. Привертають увагу й
опубліковані за кордоном, праці про творчість академіка М. П. Василенка,
професора О. О. Ейхельмана та Я. С. Гольденвейзера [504; 555; 668; 669; 881].
З ліквідацією інститутів народного господарства практично повністю
припиняються дослідження їх історії, навіть порівняно широке вивчення розвитку
радянської освіти й науки у післявоєнний період не активізували дану тематику.
Лише у деяких загальних працях із історії освіти, і то опосередковано, згадуються
КІНГ та ХІНГ [481]. За радянської доби були видані декілька брошур про інститути
народного господарства, щоправда інформація про їх діяльність упродовж 1920–
1930 рр. досить лаконічна. Кілька сторінок міжвоєнної історії КІНГ містить брошура
до 60-річчя закладу [655], а проспект про ОІНГ – лише пару рядків про історію
заснування інституту та перших його викладачів (Г. І. Тіктіна, І. А. Хмельницького)
[917]. У ювілейних радянських виданнях окремих закладів та установ згадано кілька
імен, із якими пов’язано становлення та розвиток окремих галузей радянської
юридичної науки. На діяльність харківських учених-юристів довоєнного періоду
звернули увагу в нарисах про Харківський юридичний інститут, відлік історії якого
їх автори розпочинали з 1920 року [402; 993]. Учені-криміналісти названі у працях з
історії радянської криміналістики [407; 682; 1020; 1105; 1178]. Разом із тим у
повоєнний час з’явилися окремі статті про творчість київських вчених: В. І. Бошка
[775; 776], Є. І. Кельмана [732], С. І. Тихенка [783; 945; 1032; 1205], М. О. Чельцова-
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Бебутова [763; 1026], Л. М. Яснопольського [1224]; харківських: В. М. Гордона [528;
985], В. М. Корецького [1055], М. М. Лозинського [1085], М. О. Максимейка [1044],
В. І. Сливицького [689], В. С. Трахтерова [1076]; одеських: М. П. Макаренка [1177],
М. Д. Шаргородського [736]. У радянських часописах можна віднайти й поодинокі
короткі некрологи [500; 1066]. Але загальна історія юридичної освіти та науки 1920–
1930 рр. в радянській історіографії залишалася «білою плямою».
Ситуація змінилася вже за часів незалежної України. Низка сучасних
історичних монографічних та дисертаційних робіт висвітлюють становлення
української системи освіти та науки довоєнного періоду [693; 744; 1242; 1261]. За
останні роки видано багато праць, присвячених історії окремих навчальних закладів.
Згадується в них і досвід розвитку правової освіти і науки [343; 795–796; 886; 887].
Важливі відомості про становлення та функціонування інститутів народного
господарства 1920-х рр. дають нариси з історії їх правонаступників – економічних
університетів: Київського [343; 656; 1081; 1185], Одеського [920], Харківського
[879]. Хоча варто відмітити, що становлення юридичної освіти у стінах цих закладів
до останнього часу не досліджувалося. Лише після 2003 р. автором даної роботи у
співавторстві з професором І. Б. Усенком були підготовлені кілька історичний
розвідок про правовий факультет КІНГ [864; 865], які згодом переросли в
монографію [849]. А згодом, на основі архівних пошуків автору вдалося
опублікувати нариси з історії правових факультетів та науково-дослідницьких
кафедр права ХІНГ та ОІНГ [815; 820; 844; 854].
Нині потроху вдається заповнити історію правових шкіл довоєнного періоду.
Чи не вперше вміщено біографічні розвідки з невідомими чи маловідомими фактами
із життя та діяльності вчених-юристів у шеститомній «Юридичній енциклопедії»
(Київ, 1998–2004) [1315]. Перші загальні огляди історії вітчизняної правової науки
створені авторами «Антології української юридичної думки» (Т. 1–10), що поклало
початок поверненню забутих сторінок київської, харківської та одеської правових
шкіл [382]. Завдячуючи дослідженням М. В. Буроменського, О. В. Сенаторової,
О. В. Тарасова відновлено лакуни харківської школи міжнародного права, а працям
А. С. Довгерта – вітчизняної школи міжнародного приватного права [454;455; 553;
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554; 1090; 1091]. Окреме дослідження присвячено представникам харківської
цивілістичної школи [344]. Для становлення наукової спадщини та біографічних
відомостей учених-юристів Одеси доклав чимало зусиль одеський історик
О. Є. Музичко [871; 872]. У цьому контексті важливими є й публікації біографічних
нарисів професорів-юристів університетів [1307; 1308]. Існує низка робіт,
присвячених академікам М. П. Василенку [493; 667; 1298] та Б. О. Кістяківському
[539; 664], однак ці роботи майже не стосуються їхньої педагогічної діяльності.
Численні статті в сучасних часописах та окремі книги висвітлюють маловідомі
сторінки

біографій

(В. І. Бошка,

правознавців

А. С. Звоницької,

інститутів

народного

господарства:

С. М. Іваницького-Василенка,

киян

Л. С. Карума,

А. Е. Кристера, М. М. Паше-Озерського, С. І. Тихенка) [418; 420; 503; 641; 802; 846;
905; 1131; 1136; 1152; 1212]; одеситів (М. П. Карадже-Іскрова, М. П. Макаренка,
І. А. Хмельницького, М. Є. Слабченка, П. Є. Казанського [406; 413; 585; 687; 699;
734; 1012; 1013] та вже згаданих Є. В. Васьковського, Г. І. Тіктіна, О. Я. Шпакова,
І. Я. Фааса); харків’ян (Г. В. Александренка, О. Ф. Євтихієва, О. Д. Кисельова,
В. Л. Кобалевського, М. М. Лозинського, М. О. Максимейка, В. С. Трахтерова [413;
419; 456; 582; 684; 904; 923; 1002; 1084; 1171; 1264] та вже вище названих
М. І. Палієнка, В. М. Гордона). Окрім цього, тематичні конференції були присвячені
О. М. Гуляєву, М. І. Палієнку, В. І. Синайському, М. Д. Шаргородському [677; 790;
832;

847;

1001;

1127;

1132;

1134].

До

120-річчя

від

дня

народження

І. В. Шерешевського одесити опублікували низку статей-спогадів про вченого [1272;
1277: 1284; 1286]. Т. В. Єфремова свої праці присвятила В. К. Дябло [571; 572].
Вагомий внесок у висвітлення історії академічної юридичної науки належить
професору І. Б. Усенку (це монографічні праці, наукові статті, публікації в
енциклопедичних та інших виданнях). У контексті даного дослідження особливу
увагу привертає його робота «Репресоване правознавство: трагічні сторінки історії
ВУАН» [1135], в якій висвітлено долю репресованих юристів, співробітників ВУАН,
які водночас були викладачами правових факультетів інститутів народного
господарства. Подібний характер має багатотомна праця «Реабілітовані історією»
(Т. 1–27), де вміщені й біографічні статті про репресованих юристів.
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Низка сучасних робіт присвячена аналізу творчого доробку провідних
науковців, серед яких фігурують і вчені інститутів народного господарства [425;
1074; 1075]. Внесок українських дослідників у доктрину вітчизняної конституційної
юстиції та в державотворчі концепції розкрив професор О. М. Мироненко [787; 788].
Проведений аналіз дозволив дійти висновку, що історіографічна база із
вивчення історії юридичної освіти і науки є досить масштабною, але різноплановою
за проблематикою та за глибиною її висвітлення. Переважно це узагальнюючі праці
з історії університетської освіти і науки та академічних наукових досліджень, тоді як
питання діяльності окремих некласичних навчальних закладів, які в різні періоди
презентували юридичну освіту і науку в Україні залишається мало дослідженим.
Отже, попри обширну наявну літературу, комплексного історико-правового
дослідження правового регулювання і організаційного забезпечення системи
некласичної юридичної освіти і науки в досліджуваний період дотепер не було.

1.2.

Джерельна база дослідження

Джерельна база дослідження розвитку юридичної освіти і науки (за межами
університетів) є досить специфічною, адже вивчалася діяльність численних
навчальних закладів, які діяли на українських територіях у різні історичні епохи,
підпорядковувалися

різним

державам,

державно-політичним

режимам

та

перебували у віданні різних державних відомств і установ. Відтак весь масив
джерел виокремлено в кілька груп.
Першу групу формують нормативно-правові акти, що становили російське та
радянське законодавство про вищу освіту. Насамперед це законодавчі акти, які були
правовою основою діяльності навчальних закладів та здебільшого інкорпоровані в
зібраннях «Полное собрание законов Российской империи» та «Свод законов
Российской империи». Нормативно-правові акти з питань освіти і життя
навчальних закладів містилися в «Собрании узаконений и распоряжений
правительства, изданных при Правительствующем Сенате Российской империи»
(видавалося з 1863 р.).
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Але найповніші видання законодавчих та інших нормативних актів Російської
імперії, що стосувалися освіти і науки, були зібрані й опубліковані в окремих
збірках постанов та розпоряджень МНО. Так, в «Сборнике постановлений по
Министерству народного просвещения» (видавався впродовж 1864–1904 рр., всього
вийшло 17 томів, а також один том доповнень та три видання алфавітних
покажчиків до збірника) в хронологічному порядку були зібрані акти різної
юридичної сили, форми, змісту («Височайші повеління», укази, «Височайше
затверджені» думки Державної ради, положення Комітету міністрів). Натомість
міністерські

циркуляри,

приписи,

розпорядження

були

систематизовані

в

«Сборнике распоряжений по Министерству народного просвещения» (видавався
впродовж 1866–1907 рр., але світ побачили Т. 1–7 (охоплювали законодавство за
1802–1879 рр.) та Т. 14–16 (вміщували нормативні акти за 1898–1904 рр.).
Специфічними

джерелами

стали

опубліковані

матеріали

офіційного

діловодства. Насамперед, Всепідданіші звіти міністра народної освіти, огляди
діяльності відомства за окремі роки, витяги з Всепідданіших звітів міністра
народної освіти (ці документи публікувалися окремими книгами впродовж майже
ста років, щоправда то паралельно, то чергуючись між собою), а також звіти
попечителів навчальних округів, звіти навчальних закладів та відомості про їх
діяльність тощо. Значна кількість цих документів вміщена в «Журнале
Министерства народного просвещения» (Санкт-Петербург, 1834–1917. Т. 1–381).
Поряд із тим серед джерел, що мають вагоме значення для дослідження історії
освіти і науки, були використані численні локальні акти (правила, інструкції,
плани, програми). Навчальні плани, програми, огляди викладання встановлювали
перелік навчальних предметів, обсяг і зміст їх викладання, відведений на їх
вивчення час та друкувалися як додатки до статутів навчальних закладів.
Нормативні акти радянського періоду містяться в збірках та офіційних
виданнях: «Собрание Узаконений Украинской ССР», «Збірник декретів, постанов,
наказів по комісаріату освіти», «Історія Національної академії наук України»,
«Вестник Наркомоса», «Бюлетень Наркомосу». Окремі нормативні акти, що
врегульовували питання освіти та науки, вміщено в книгах «Збірник чинного
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законодавства УСРР про народну освіту» [204] та «Культурне будівництво в
Українській РСР» [239].
Другу, досить значну групу джерел становлять документи з фондів архівних
установ, які дали можливість зібрати чи не найповнішу, а подекуди невідому
(неопубліковану) інформацію: про практичну діяльність досліджуваних закладів
(документація навчальних закладів); про особовий склад та біографічні відомості
про викладачів (послужні та формулярні списки, особові справи, списки
викладачів тощо). Було опрацьовано матеріали 21 фонду шести архівів та
Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського:
а) Державного архіву м. Києва (Ф. 16 – Київський університет; Ф. 153 –
Київський комерційний інститут; Ф. 229 – Вищі комерційні курси Міністерства
торгівлі і промисловості; Ф. 243 – Київський юридичний інститут; Ф. 244 – Київські
вищі жіночі курси, Ф. Р-871 – Київський інститут народного господарства);
б) Державного архіву Одеської області (Ф. 44 – Рішельєвський ліцей; Ф. 334 –
Одеські вищі жіночі курси; Ф. 451 – Одеський вищий міжнародний інститут; Ф. Р129 – Одеський інститут народного господарства);
в) Державного архіву Харківської області (Ф. Р-1149 – Харківський інститут
народного господарства);
г) Державного архіву Чернігівської області (Відділ державного архіву
Чернігівської області в м. Ніжині) (Ф. 1359 – Ніжинський юридичний ліцей князя
Безбородька);
д) Центрального державного архіву вищих органів влади і органів державного
управління України, м. Київ (Ф. 166 – Народний комісаріат освіти УСРР);
е) Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (Ф. КМФ12; Ф. 442 – Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генералгубернатора; Ф. 707 – Управління Київського навчального округу, м. Київ; Ф. 710
– Волинський (Кременецький) ліцей; Ф. 858 – Фонд М. М. Паше-Озерського);
є) Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
(іменні фонди «Василенко Микола Прокопович» (Ф. 40), «Синайський Василь
Іванович» (Ф. 145), «Скорделі Пантелеймон Костянтинович» (Ф. 147)).
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Для уточнення подробиць та біографічних даних використовувалися матеріали
й деяких інших фондів [861, с. 59] та опубліковані архівні документи в книзі «Alma
Mater: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції
1917–1920: Матеріали, документи, спогади» [179] та збірнику «Історія Національної
Академії наук України. Документи та матеріали» [233–235].
Серед використаних у даному дослідженні джерел (третя група) вагоме місце
належить науковим продовжуваним і періодичним виданням. Для вивчення
діяльності навчальних закладів імперської доби використано матеріали історичних
записок, які публікувалися як урочисті акти закладів (Торжественный акт
Ришельевского лицея, Акт лицея кн. Безбородка и Нежинской гимназии). Плани та
огляди викладання, навчальні програми, положення, статути закладів, правила про
вступ та про іспити, звіти про діяльність закладів і наукову роботу та інші відомості
з’ясовано за матеріалами «Журнала Министерства народного просвещения» (СанктПетербург, 1834–1917 – усього 381 том), інститутських часописів «Известия
Киевского коммерческого института» (Київ, 1909–1919, кн. 1–33), «Известия
Харьковского коммерческого института» (Харків, 1918, кн. 1).
Для виявлення наукових здобутків викладачів-юристів використовувалися
університетські видання – «Киевские университетские известия», «Труды Киевского
юридического общества», «Труды цивилистического студенческого кружка при
университете

Св. Владимира»,

«Записки

императорского

Новороссийского

университета юридического факультета», «Записки императорского Харьковского
университета», «Ученые записки императорского Юрьевского университета»,
«Юридические

записки

Ярославского

университета»,

«Известия

Томского

университета» та періодичні і наукові видання дореволюційної доби «Русский
вестник», «Отечественные записки», «Московские ведомости», «Сын Отечества»,
«Право», «Юридический вестник», «Вестник права», «Вопросы права», «Журнал
Министерства юстиции», «Журнал Министерства внутренних дел», «Журнал
гражданского и уголовного права», «Вестник гражданского права», «Юридическая
библиография», а також економічна та суспільно-політична періодика – «Вестник
финансов», «Вопросы государственного хозяйства и бюджетного права», «Киевские
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городские известия», «Критическое обозрение», «Московский еженедельник»,
«Русская мысль», «Статистический вестник». Публікації у виданнях «Вестник
воспитания», «Киевская мысль», «Коммерческое образование», «Коммерческая
школа и жизнь», «Техническое и коммерческое образование» дали змогу дослідити
передумови та основні етапи становлення комерційної освіти, заснування ККІ та
ХКІ, розкрити нові сторони їх функціонування. Також до опублікованих джерел
належать численні матеріали та документи, що вміщені у виданнях Вищих жіночих
курсів. Власні друковані наукові видання мали: КВЖК – збірники праць історикофілологічного

відділення:

«Minerva»

(1913–1917.

Вип.

1–7)

та

«Сборник

Археологического музея Высших женских курсов в Киеве» (1914. Вип. 1–2); ОВЖК
– «Труды слушательниц Одесских высших женских курсов» (1910–1911. Вип. 1–2).
По крихтах довелося відновлювати історію КЮІ, інформацію (як рекламу) про
діяльність якого публікував журнал «Право и жизнь» (Київ, 1918. № 1–9).
Історія розвитку юридичної освіти в інститутах народного господарства
досліджувалася на основі аналізу матеріалів їх інститутських видань. Зокрема КІНГ
видавав наукові записки під заголовком «Техніка, економіка і право» (випуски 1–9,
1924–1929 рр.), а ОІНГ – «Господарство і право» (Т. 1–2, 1928–1929 рр.). Своє
видання мала й науково-дослідна кафедра «Проблеми сучасного права» ХІНГ
(Вип. 1–2 вийшли як «Збірник статей…», Вип. 3–5 – як «Праці …», 1927–1930 рр.).
Для оприлюднення наукових результатів одесити започаткували «Журнал научноисследовательских кафедр в Одессе» та «Изучение преступности и пенитенциарная
практика». Було вивчено і проаналізовано періодичні видання радянського періоду,
а саме: «Червоне право», «Вісник радянської юстиції», «Революція права»,
«Административный вестник», «Советское право», «Право и жизнь», «Проблемы
преступности», «Проблеми правознавства», «Хозяйство Украины», «Коммунальное
хозяйство Украины», «Східний світ», «Народна освіта», «Шлях освіти», «Наука на
Україні», «Наука і освіта» та ін. Особливе значення для дослідження мали наукові
видання Всеукраїнської Академії наук, зокрема її офіційні звіти («звідомлення») та
збірники наукових праць окремих академічних установ юридичного профілю.
Найповнішу інформацію про наукову спадщину вчених-юристів за 1920–1930 рр.
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містять Звідомлення Української (Всеукраїнської) Академії наук (1919–1927),
«Записки Соціально-економічного відділу» (1923–1930), випуски «Праць комісії для
виучування західно-руського та українського права» (Київ, 1925–1930), «Праць
Комісії для виучування звичаєвого права України» (Київ, 1925, 1928), «Праць
комісії для виучування фінансових справ» (Київ, 1929) та інші.
Серед джерел варто назвати значний обсяг наукових праць учених-юристів
дореволюційної та радянської доби. Вагомою складовою джерельної бази були
видання спадщини професорів, які дають змогу доволі повно ознайомитися з їх
творчим доробком. Йдеться, зокрема, про видання творів харківських цивілістів
«Харьковская цивилистическая школа» (Харків, 2011–2015), а також праць
представників

філософсько-теоретичної

школи

права

та

шкіл

римського,

міжнародного, поліцейського права Університету св. Володимира [883; 884; 968;
990; 1147]. Високу наукову цінність для дослідження має тритомник вибраних
творів М. П. Василенка [468], а також видання наукової спадщини: І. О. Базанова,
Є. В. Васьковського,

О. І. Загоровського,

В. М. Корецького,

В. І. Синайського,

В. А. Удінцева, М. О. Чельцова-Бебутова [403; 472; 579; 694; 1038; 1166] та ін.
Окрему групу джерел склали спогади та автобіографічні матеріали таких
діячів як: С. Я. Боровий [1273], В. І. Вернадський [474; 1275], О. О. Гольденвейзер
[1276], О. Р. Гюнтер [1287], О. О. Малиновський [1280], Л. О. Окіншевич [1283].
Певну цінність мають спогади харківських професорів та їх вихованців [1288; 1289].
На початку ХХ ст. з’являється значна кількість довідкових видань про вищі
навчальні заклади, які мали елементи як джерела, так і наукового історичного
дослідження [1293–1295]. Стислу, але цікаву інформацію про професорів та
випускників досліджуваних закладів віднайдено в науково-довідкових виданнях
[1299]. Важливим джерелом стали сучасні науково-довідкові видання: «Професори
Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник» (2005. Т. 1–3);
«Правовая наука и юридическая идеология России. Энциклопедический словарь
биографий» (2011. Т. 1–2); «Ректори Київського університету 1834–2006» (Київ,
2006), «Провідники духовності в Україні» (Київ, 2003), «Наукова спадщина
професорів-економістів: з минулого в майбутнє: ювілейний покажчик» [1300]. При
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написанні роботи була використана й інша різноманітна довідкова література –
«Весь Киев», «Вся Одесса», «Весь Харьков», «Весь Харьков в кармане», «Київ:
Путівник»,

«Адрес-календарь

учебного

отдела

Министерства

торговли

и

промышленности», енциклопедичний словник Брокгауза і Єфрона.
Отже,

дане

дослідження

ґрунтується

на

обширній,

репрезентативній

джерельній базі, яка дозволяє комплексно та критично проаналізувати розвиток
юридичної освіти і науки в некласичних навчальних закладах на теренах України у
ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст. Це різні види джерел (нерівномірні за обсягом та видом
інформації), однак є цілком достатніми для повного і всебічного висвітлення
поставлених у дисертації завдань.

1.3.

Методологія та поняттєво-термінологічний апарат дослідження

Ефективність методології правових досліджень визначається, у першу чергу, її
доступністю та потенціальною спроможністю сприяти вирішенню поставлених
дослідником

завдань.

Методологічний

плюралізм,

який

дедалі

міцніше

укорінюється в сучасній науці дає можливість використовувати комплекс
методологічного інструментарію. Його цінність полягає в тому, що він закріплює
можливість існування різних теоретичних, концептуальних підходів і методів
дослідження правових явищ, навіть тих, які відстоюють протилежні погляди [1045,
с. 19–20]. Його застосування унеможливлює нав’язування абсолютних істин, а
дослідник має можливість задіяти широкий діапазон методологічних засобів.
Зазначимо, що нині значно системнішими й ґрунтовнішими стали уявлення
науковців про структуру методології історико-правового дослідження. Вона почала
розумітися не лише як сукупність методів наукового дослідження, а й з урахуванням
принципів пізнання та різних наукових підходів, стилю мислення науковців тощо
[1137, с. 48]. Саме специфіка цих досліджень вимагає комплексного використання
методологічного інструментарію у його єдності, взаємному доповненні та
оптимальному співвідношенні. Вибір засобів, їх поєднання визначається предметом,
об’єктом та завданнями дослідження. Тому формування оптимальної методологічної

88

бази забезпечує інтегративний підхід, адже «одним методом охопити предмет
історико-правового дослідження у всій його повноті неможливо» [661, с. 54].
Тож в основу методології вивчення історії юридичної освіти і науки в
досліджуваних закладах покладено комплекс методів, методологічних підходів та
принципів пізнання. Основним компонентом методології дослідження є метод, за
допомогою якого дослідник отримує нову інформацію про правову реальність,
заглиблюється в сутність явищ і процесів, розкриває закони розвитку, формування
та функціонування об’єктів, які досліджуються. Варто зазначити, що методи
застосовуються в єдності із загальними методологічними підходами та принципами
пізнання. Як зазначає А. Ф. Крижанівський, підходи – це «ракурси (в самому
широкому розумінні) дослідницького бачення, а отже і певні мисленні проекції
предмета пізнання, які кристалізують наукову стратегію осягнення права і правових
явищ, тобто визначення в загальних рисах вектора і мети наукового дослідження, а
також – його основних етапів і складових» [707, с. 23]. Отже, методологічні підходи
розуміються як показник принципової орієнтації дослідження, яка окреслена
юридичним світоглядом автора, а їх призначенням є визначення його фронтальної
стратегії. Вибір підходу визначає відбір методів дослідження, а також інтерпретацію
отриманих результатів з погляду фундаментальної ідеї, через яку проходить процес
осягнення досліджуваного явища. Тоді як принципи забезпечують концептуальність
пізнання та є основою реалізації методів та методологічних підходів [1045, с. 24, 25].
Так, одним із основних методологічних підходів аналізу розвитку юридичної
освіти і науки на українських землях за межами університетів став антропологічний
підхід. Він ставить людину в центр правової реальності і вивчає її роль у створенні
цієї правової реальності, життєдіяльність в цій правовій реальності, взаємовплив
людини і правової реальності [1045, с. 24]. Цей підхід дав можливість
охарактеризувати досліджувані заклади як освітні проекти окремих діячів
(Т. Чацького, А. Чарторийського, А. Є. Рішельє, І. А. Безбородька, М. В. ДовнарЗапольського, В. І. Синайського та ін.). Це стало додатковою можливістю з’ясувати
значення юридичної освіти та науки у цих закладах для загального правового
розвитку та утвердження традицій правового життя на українських землях. Освітні
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осередки, де навчалися тисячі українців, формували локальні соціокультурні
середовища, які згодом вплинули на загальний хід розвитку правового простору на
теренах України. Врешті такий підхід став засобом уявного конструювання
національної ідентичності в історичній ретроспективі.
Якщо розглядати цивілізацію як сукупність спільнот, що склалися історично,
займають певну територію та є тією світоглядною основою, яка визначає спосіб
життя й мислення і виконує регулятивну функцію стосовно різних видів діяльності,
що втілюється в релігійних, морально-етичних і правових приписах та нормах [423,
с. 167–172], то цивілізаційний підхід дозволив проаналізувати історію юридичної
освіти та науки на українських землях з урахуванням специфіки європейської
правосвідомості та культури, через характеристику правових доктрин та традицій.
Аксіологічний підхід, який розкриває ціннісний зміст досліджуваних явищ і
процесів дає можливість з’ясувати їх якості та властивості, які здатні задовольнити
інтереси особи, певних груп, суспільства на основі спільних для всього людства
норм та цінностей. Так, цей підхід передбачає оцінку явищ в освітньо-науковій
сфері з урахуванням загальнолюдських цінностей та відтворення подій минулого на
засадах справедливості. Він допоміг осмислити ціннісно-орієнтаційну направленість
юридиспруденції в досліджуваних закладах, відобразити внесок викладачів у
розвиток освіти та науки, їхній науковий спадок, який мав значний вплив на
особистість, певні соціальні групи та суспільство.
Культурологічний підхід передбачає погляд на юридичну освіту та науку як
частини правової культури, яка, у свою чергу, є феноменом культури в
найзагальнішому її розумінні. Він дозволяє розглядати предмет пізнання на
широкому соціокультурному фоні соціуму з урахуванням локальної культурної
ситуації та соціокультурних процесів в минулому, теперішньому і майбутньому.
Його застосування для пізнання історії юридичної освіти на науки дозволило
вивчати їх властивості в руслі інтеграції освіти, науки і культури та акцентувати
увагу на їхній характеристиці як явищах гуманізму.
У ході будь-якого наукового дослідження важливим є використання й низки
загальних методологічних принципів. Засадничими світоглядними принципами, які
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склали основу методології дослідження історії юридичної освіти та науки стали
принципи: об’єктивності, всебічності, історизму та комплексності.
Так, принцип об’єктивності, дозволяє пізнавати досліджувані явища так, як
вони існували в реальності, в процесі їхнього розвитку та дійсних зв’язків, виходячи
із сукупності позитивних і негативних моментів, при цьому зводячи до мінімуму
суб’єктивні фактори, зокрема особисте ставлення чи сформовану суспільну думку.
Тож об’єктивність висновків базується на установлених фактах, враховуючи
науковий та ціннісний підходи пізнання [390, с. 104]. Об’єктивність дозволила
найповніше охопити процес становлення та основних етапів розвитку юридичної
освіти і науки в некласичних навчальних закладах, використати існуючі наукові
знання з теми, творчий підхід до дослідження. Водночас, принцип об’єктивності
забезпечив коректне опрацювання джерельної бази дослідження з дотриманням
наукових фактів та дав змогу відшукати найбільш достовірну та повну інформацію.
Важливе місце серед світоглядних принципів займає принцип всебічності
пізнання. Явища досліджуються не самі по собі, а в їхньому взаємозв’язку і
взаємодії з іншими суспільними явищами та процесами, при цьому, акцентуючи
увагу на окремих властивостях явища, не ігноруються інші його аспекти, тим самим
формується його загальне бачення. Саме тому освіта та наука розглядалися в межах
розуміння їх історичної зумовленості, у зв’язку з політичними, економічними та
суспільними процесами, культурою та світоглядом. Водночас принцип всебічності
проявляється й у застосуванні різноманітних методів дослідження.
Разом з тим для історико-правового дослідження досить суттєвим є звернення
до принципу історизму. Зміст цього принципу полягає у пізнанні юридичної освіти і
науки через призму структурних і функціональних процесів їх виникнення,
становлення, розвитку та удосконалення впродовж часу їхнього буття, а також у
пізнанні й розумінні нинішнього їх стану, законодавства і освітньо-наукової
діяльності як результату попередніх трансформацій у цій сфері. Адже об’єктивне
пізнання генезису вітчизняної юридичної освіти і науки вбачається неможливим без
дослідження соціальних умов їх становлення, розвитку та удосконалення, кореляції
з генезисом європейського освітнього простору. Його використання дозволило
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вивчити юридичну освіту в некласичних навчальних закладах у розвитку, в
конкретних історичних умовах та зв'язках з минулим та майбутнім, з урахуванням
кожного конкретного історичного періоду суспільного життя країни та самих
закладів. Окрім того, були здійснені спроби провести об’єктивне дослідження
правової спадщини вчених цих закладів, їхніх ідей та теорій, враховуючи в яку
епоху,

тобто

в

якій

історико-правовій

реальності

вони

створювалися,

охарактеризувати наукові досягнення та їх результати для сучасної юридичної
науки. Водночас цей принцип корелюється з методами, серед яких: історичний,
логічний, хронологічний.
Принцип комплексності дає змогу дослідити розвиток юридичної освіти та
науки не лише з позицій права, а й інших суспільних наук – історії, філософії,
політології, соціології, культурології. Цей принцип допомагає висвітлити найбільш
загальні питання, які стосуються предмета дослідження, зрозуміти його місце в
історико-правовій реальності. Всі сторони і елементи вищої юридичної освіта на
наука в досліджуваних школах розглядалися як в статиці, так й у динаміці: як
виникли, як розвивалися, як припиняли існування чи якими є нині.
Як уже зазначалося вище, вибір методів дисертації зумовлений специфікою
об’єкта та предмета дослідження, його метою та окресленими завданнями. Тож
робота ґрунтується на філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціальнонаукових методах, кожен з яких може переходити із однієї категорії в іншу, тож цей
поділ є умовним.
Філософську світоглядну основу дослідження склав діалектичний метод, що
передбачає розгляд досліджуваних явищ у взаємному зв’язку між собою і
суспільним життям та в їх обумовленості. Вони вивчаються в динаміці, розвитку на
основі загальних законів діалектики. Саме цей метод дав змогу отримати повне та
об’єктивне уявлення про освіту та науку в досліджуваних закладах як сукупність
процесів і явищ, що постійно розвивалися. Діалектичний метод показав особливості
процесу розвитку юридичної освіти і науки, а також становлення та формування
юридичного середовища з урахуванням закономірностей політичних, економічних
та інших процесів, які відбувалися на українських територіях, що перебували під
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владою різних держав, державно-політичним режимів та урядів. Він допоміг
виявити тогочасні взаємини досліджуваних освітніх осередків з іншими освітніми
центрами, закономірності та суперечності розвитку українського, польського,
російського соціуму, як основи формування освітнього простору. Діалектичний
метод дав змогу зрозуміти не лише особливості існування систем правової освіти та
науки, а й з’ясувати механізми функціонування різних їх структурних частин.
Так, попит на фахівців, зумовлений державними реформами та розвитком
науки і техніки, активізація свідомості українського населення, потяг до освіти
громадськості привели до якісних змін: спочатку – формування системи державної
вищої юридичної освіти, а далі – громадської та приватної, а також формування
нових ланок: жіночої та професійної вищої школи. Інноваційний характер діяльності
останніх дозволив започаткувати підготовку працівників за новими економікоюридичним та міжнародно-правовим напрямами. Водночас реформування вищої
школи владними режимами, заперечення законодавства про освіту та науку своїх
попередників кожним наступним урядом вело до подальшого поступального її
розвитку, що завершилося формуванням радянської освітньо-наукової системи. Тоді
як заперечення дореволюційної науки спонукало до консолідації наукових сил
навколо уцілілих навчальних закладів, ВУАН та наукових організацій. Саме ця
когорта вчених-юристів зберегли наступність розвитку як юридичної науки загалом,
так і окремих наукових напрямів і шкіл. Поштовхом до розвитку освіти та науки
стали й різноманітні владні обмеження, що були зумовлені політичними,
економічними та ідеологічними чинниками. Важливо, що ці явища вивчалися в
динаміці та мінливості, а вагомого значення набув конструктивно-критичний підхід
до оцінювання фактичних подій і процесів, що пов’язані з реформуванням сфери
освіти та науки кожним владним режимом. Водночас даний метод є важливим при
аналізі наукової спадщини вчених-юристів, їхніх наукових ідей та концепцій.
Чільне місце серед методологічного інструментарію роботи займають
історичний та логічний методи. У дослідженні вони виступають як у «чистому
вигляді», так і в їхній єдності. При цьому історичний метод є багаторівневим. На
першому рівні предмет історико-правового дослідження історично визначений,
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відтак більш об’єктивне і багатомірне його пізнання можливе, якщо враховувати
його зв’язки і розвиток у часі. Тож тут історичний метод тісно переплітається з
діалектичним. Другий рівень історичного методу визначає в яку епоху, в якій
історико-правовій реальності були підготовлені праці, які опрацьовує дослідник,
адже кожна епоха бачить і трактує минуле по-своєму, а вчений рідко може бути
вільним від впливу сучасної йому політики, пануючої в його час ідеології,
соціальних відносин. Тож критичне ставлення до трактовок ученим минулого є
необхідним. Третій рівень ставить перед дослідником, задачу визначити місце і роль
досліджуваного факту в загально-історичному процесі [673, с. 106–107]. Історичний
і логічний методи перебувають у складному, багатоступеневому русі та
взаємодоповнюючій взаємодії. Історичний метод є передумовою логічного аналізу.
Тоді як аналіз становлення, розвитку, функціонування та відтворення правового
явища як предмета пізнання з позицій логічного методу неможливий без виявлення
його ретроспективи і перспективи, без розгляду його станів у взаємозв’язку
теперішнього з минулим і майбутнім [1025, с. 589]. Тож використання логічного
методу допомогло проаналізувати предмет дослідження у просторі, вивчити його
внутрішню сутність як ізольовано, так і відносно його історичного розвитку.
Водночас, спираючись на прийоми формальної логіки, вдалося проаналізувати
тексти нормативних актів про освіту та науку. Важливим є логічний метод при
встановленні критеріїв аналізу наукової спадщини та класифікації історіографії
дослідження. При цьому варто зазначити, що робота базується на принципі
плюралізму правових поглядів, що передбачає аналіз усієї історико-правової
літератури з даної проблеми. За допомогою історичного методу процес розвитку
юридичної освіти та науки розкрито через аналіз дійсного їх стану в різних часових
зрізах, а логічний аналіз їхньої структури та функцій дав змогу виділити сутнісні
закономірності на окремих етапах розвитку.
Застосування системного аналізу відкрило широкі можливості для вивчення
освіти та науки як складних системних утворень, комплексно підійти до розгляду
їхніх складових, які нерозривно пов’язані між собою. При цьому він потребує
використання інших методів: логічного, дедуктивного, сходження від абстрактного
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до конкретного, аналізу та синтезу [675, с. 165]. Основою системного аналізу є
предмет

дослідження,

який

являє

собою

сукупність

взаємопов’язаних

і

взаємодіючих об’єктів, явищ та системних утворень, що мають власну структуру і
функції. Так, освіта та наука системні явища із власною складною структурою, з її
як внутрішніми структурними зв’язками, так і зовнішніми функціональними
проявами. Вони відкриті та змінні і знаходяться у постійному доповненні та
формуванні, саме тому їх пізнання спрямоване на усвідомлення їхньої сутності. Тож
для системного дослідження важливими є використання системно-структурного та
структурно-функціонального

методів.

Системно-структурний

метод

дав

можливість найбільш повно представити історію закладів некласичного типи в
найширшому історичному контексті та цілісно розглянути розвиток юридичної
освіти та науки в них з урахуванням загальнодержавних процесів. Застосування
даного методу видається виправданим, адже юридична освіта та наука утворюють
системи, які характеризуються двосторонньою структурною організацією. З одного
боку, вони мають свою внутрішню структуру, з іншого – є елементами загальних
систем освіти та науки, які, у свою чергу, є частинами духовної культури
суспільства. Заразом норми правових актів освітньо-наукової сфери аналізувалися з
урахуванням системного характеру юридичних процесів кожного періоду.
Структурно-функціональний метод дозволив виявити діяльність правових
відділень та факультетів як структурних підрозділів досліджуваних закладів,
зокрема їх функції та взаємозв’язки. Окрім того вдалося визначити істотну роль
нових інтеграційних напрямів юридичної освіти, як альтернативних знань у
загальній системі освітніх послуг вищих шкіл Російської імперії та нових фахових
спеціалізацій правових факультетів інститутів народного господарства, як спроби
диференціації професійної діяльності юриста в УСРР. Водночас структурнофункціональний аналіз дав змогу виявити наукові дослідження та основні наукові
проблеми, що вивчаються й сучасною наукою права.
Надзвичайно важливу роль для історико-правового дослідження відіграє
порівняльний метод. Він розуміється як процес послідовного вивчення і зіставлення
значної кількості тотожностей, подібностей досліджуваних явищ. Порівняльне
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дослідження має підпорядковуватися вимогам діалектичної єдності загального і
конкретного, аналізу і синтезу, індукції і дедукції, відмінності і тотожності [625,
с. 99]. Саме парні категорії діалектики унеможливлюють як ідеалізацію окремих рис
явища, так і їх повне ототожнення. Водночас порівняння допомагає виявити
історичну послідовність досліджуваних явищ, генетичні зв’язки між ними, дати їм
правильну правову оцінку. У роботі порівняльний метод покладено в основу пошуку
зв’язків освітньої та наукової діяльності досліджуваних закладів як між собою
(трьох ліцеїв, двох жіночих курсів, чотирьох спеціалізованих інститутів та трьох
інститутів народного господарства), так із іншими закладами (університетами) та
науковими установами та науковими організаціями (КЮТ, ВУАН, УЮТ, ВУНАС).
Цей метод використаний і при виявленні впливу наукової спадщини викладачів на
вітчизняну юридичну науку. Важливим є його застосування для аналізу нормативноправового матеріалу. Метод порівняння необхідний і при з’ясуванні понять і
термінів. Варто зазначити, що для історико-правового дослідження корисним є його
конкретизація

у

спеціально-наукових

методах:

історико-порівняльному

та

порівняльно-правовому.
Такі загальнонаукові методи, як аналіз і синтез, сходження від конкретного
до абстрактного та від абстрактного до конкретного використовувалися в їх
нерозривному зв’язку та єдності. Ці методи найяскравіше відображені в процесі
з’ясування термінологічного апарату, а також окреслили особливості застосування
загальнонаукових (системного, порівняльного) та спеціально-наукових (історикопорівняльного, формально-юридичного, порівняльно-правового) методів. Вони дали
можливість скласти реальне наповнення спектру ознак і властивостей основних
понять дослідження та використати переваги різних підходів для загальної
синтезації таких зокрема понять як юридична освіта, юридична наука, наукова
атестація, наукова школа тощо. Їх застосування було необхідним при дослідженні
архівних матеріалів, наукової спадщини та дали можливість виокремити основні
напрями наукових пошуків, зв’язок ідей, концепцій, теорій правових досліджень,
визначити роль і значення останніх у загальній системі юридичних знань.
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З огляду на значний джерельний масив дослідження важливе методологічне
значення має герменевтичний метод. Герменевтика як мистецтво інтерпретації
залучає до історико-правових досліджень не лише юридичні, а й інші за своєю
природою і змістом тексти. Водночас герменевтика є методологічним прийомом,
здатним розуміти та інтерпретувати не тільки текст, але й пізнати його автора. Тож
тлумачення здійснюється через проникнення не тільки у зовні виражений
(об'єктивний), але і в суб'єктивний світ, коли враховується позиція інтерпретатора
[631, с. 68]. Важливим є й те, що на розуміння предмету пізнання впливає інтелект,
відчуття, інтуїція інтерпретатора та враховуються історичні зміни, внесені сучасною
йому епохою. Інтерпретації піддавалися тексти документів, які стосувалися
організації юридичної освіти, освітньо-наукової діяльності досліджуваних закладів,
твори професорсько-викладацького складу. При цьому застосування таких прийомів
як: формування гіпотези, контекстне тлумачення (уявне перенесення дослідника на
місце автора тексту), герменевтичне кола (розуміння цілого тексту через розуміння
його частин і навпаки), актуальність розуміння (оцінювання з того часового
простору в якому перебуває дослідник) [706, с. 54–55], дозволило свідомо подолати
часову роз’єднаність між авторами текстів та дослідником.
Зважаючи на природу історико-правової науки, інші загальнонаукові
методи також знайшли місце в роботі. Як зауважує Н. М. Крестовська,
дескриптивний метод має залишатися серед основних засобів дослідження. Він
розуміється як організація мислення дослідника, що полягає у створені
адекватного

вербального

образу

досліджуваного

об’єкта,

«просіюючи»

інформацію крізь «решето юридичного мислення задля формування історикоправового наративу». При цьому такі пізнавальні прийоми як: спостереження
(отримання первинної інформації про об’єкт, насамперед з тексту), вербалізація
(знаходження чи вироблення дефініцій), узагальнення та класифікація (виявлення
спільного у досліджуваних явищах та віднесення цих явищ або їх окремих
аспектів до певних груп), темпорально-спатіальна прив’язка (встановлення
часових і просторових рамок дослідження, часового проміжку або точної дати й
місця описуваного предмета чи явища), інтерпретація (виявлення змісту та
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причин історико-правового факту) є основними компонентами такого методу, які
в процесі мислення переплітаються [705, с. 111–113]. Застосування цього методу,
пов’язано із специфікою самого дослідження, оскільки вивчався процес еволюції
юридичної освіти та науки в досліджуваних закладах, що передбачало збирання
фактів для цілісного, послідовного викладу розвитку цих сфер.
Хронологічний метод дозволив дослідити явища у їх русі і змінах та у чіткій
часовій послідовності. Він дав змогу визначити послідовність проведення
дослідження та структури викладення матеріалу. Так, становлення російського
законодавства про вищу освіту і науку, формування системи юридичної освіти і
науки та наукової атестації, передумови виникнення юриспруденції за межами
університетів, еволюція правового статусу досліджуваних закладів й розвитку
юридичної складової освіти та науки у цих закладах досліджувалися в суворо
хронологічному порядку. У хронологічному порядку подавалися основні етапи
творчого життя та здобутки вчених-юристів досліджуваних закладів.
На попередніх етапах, пов’язаних із виявленням та опрацюванням джерельної
бази, застосовано статистичний метод. За його допомогою встановлювалися й
кількісно-якісні показники освіти, кількісні показники випусків тощо.
Історико-правове дослідження з методологічної точки зору є синтетичним
явищем і поєднує методологічні основи як історичної, так і юридичної наук, тож
доцільним є використання спеціально-історичних та спеціально-юридичних методів
у їх оптимальному співвідношенні. Так, у роботі знайшли відображення спеціальноісторичні методи:

історико-генетичний та

історико-порівняльний. Історико-

генетичним методом встановлюються основні причинно-наслідкові зв’язки. Окрім
того він дозволяє вирізняти ключові положення історичного розвитку, окремі його
відмінності і деталі, обумовлені особливостями епохи, країни, особистими рисами
персоналій. Так, історико-генетичний метод використано при аналізі розвитку
юридичної освіти та науки в Російській імперії, в часи української державності та
УСРР. Він дав змогу проаналізувати окремі явища, які започаткували розвиток
вищої юридичної школи за межами університетів (в ліцеях, на курсах, в інститутах)
і, як наслідок, формування на базі останніх правових факультетів інститутів
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народного господарства в УСРР. Разом з тим характеристика наукових ідей юристів
досліджуваних шкіл дала уявлення про наукову проблематику окремих галузей
права та про загальний стан розвитку юриспруденції в окремі досліджувані періоди.
Використання історико-порівняльного методу виявило спільні властивості
організації освітньої та наукової діяльності досліджуваних закладів із моменту їх
заснування і до їх ліквідації з урахуванням усіх перетворень та реформ, що
проводилися урядами чи владними режимами. При цьому основою для порівняння
став весь масив документів у сфері освіти та науки Російської імперії, державних
утворень часів української державності, УСРР. Таке порівняння, по-перше, дало
можливість віднайти певні спільності організаційно-правових форм освітньої
роботи закладів, їх навчально-методичного комплексу, порядку формування
професорсько-викладацького складу тощо в дореволюційний та ранній радянський
час. По-друге, виявило спільні ознаки окремих видів наукової роботи та спільність
наукових пошуків юристів, зокрема єдність та наступність правових досліджень.
Серед спеціально-юридичних методів у дослідженні застосовано формальноюридичний (догматичний) метод. Він здійснюється за допомогою формальнологічних засобів: аналізу і синтезу, індукції і дедукції та абстракції і допомагає
виробити поняття, узагальнити, систематизувати та передати здобуті знання.
Застосування цього методу в роботі дозволило дослідити організацію юридичної
освітньо-наукової діяльності аналізованих закладів з точки зору їх відповідності
праву, виявити та описати їхні ознаки за допомогою правових характеристик,
дослідити зміст програм викладання. Окрім цього формально-юридичний метод дав
змогу розтлумачити поняття у сфері освіти та науки, а також тлумачити зміст норм,
які визначали правовий статус досліджуваних вищих шкіл.
Застосування

порівняльно-правового

методу

створює

можливість

для

виявлення загальних закономірностей і спільних ознак у розвитку вищої юридичної
освіти і науки. При цьому використано діахронне порівняння, що дозволило
з’ясувати хід розвитку юридичної освіти та науки у стінах окремих досліджуваних
закладів в різні періоди їх функціонування. Основою для порівняння стали як
внутрішні нормативні акти, так і подібні акти інших закладів, зокрема університетів.
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Варто зазначити, що мета дослідження зумовила «використання для
реконструкції реальних процесів минулого» [1220, с. 184] юридичної біографістики,
що дозволило персоніфікувати дослідження. Біографістика дала змогу за допомогою
«аналізу творчого шляху вченого в соціокультурному контексті епохи вийти на
значно вищий рівень теоретичного узагальнення» [1079, с. 164]. Так, при розгляді
процесу становлення та розвитку досліджуваних закладів важливим стало звернення
до біографії засновників, ідейних натхненників, меценатів цих шкіл. При цьому
особливу увагу приділено антропологічному підходу, що дозволив з’ясувати
особистісні характеристики цих персоналій. Водночас через реконструкцію наукової
діяльності конкретних особистостей, наукової спадщини викладачів, вкладу
кожного в розвиток юридичної науки вдалося виявити спектр наукових пошуків,
коло досліджуваних проблем, які формували окремі наукові школи, наукові
напрями, галузі правових наук, а також виявити основні тенденції в еволюції
юриспруденції та співвідношення в ній об’єктивних та суб’єктивних чинників з
метою відтворення більш детального їх розвитку.
Водночас доцільним стало використання методу просопографії («колективної
біографії»). Його застосування видається виправданим з огляду на той факт, що
саме на початку ХХ ст. формувалися регіональні наукові школи (київська,
харківська, одеська) з їх засновниками, наступністю, окресленими напрямами
наукових досліджень. Важливо, що конструктивним елементом для цього методу
виступає антропологічний підхід.
Отже, жоден із використаних методологічних прийомів не є універсальним і
абсолютним. Усі вони перебувають у взаємозв’язку, доповнюють один одного, і
лише комплексне їх використання забезпечило об’єктивність пізнавального процесу.
Весь комплекс методологічного інструментарію дослідження було задіяно при
обґрунтуванні понять та термінів, які допомагають осягнути об’єкт та предмет
дослідження. Поняттєво-термінологічний апарат формувався в процесі виявлення
основних теоретично значущих фактів і правових явищ, а визначення або уточнення
їх змісту зумовлено неусталеністю або неоднозначністю їх розуміння. Нині як у
наукознавчій, так і юридичній літературі сформовані визначення більшості понять і
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термінів проблеми освіти та науки. Проте для даної теми має принципове значення
з’ясування змісту окремих понять в їх розумінні конкретної історичної епохи, щоб
уникнути екстраполювання сучасних терміно-понять на минулі часи і навпаки.
Тож, насамперед, вкрай важливим для окреслення предмета дослідження є
розуміння змісту терміну некласичні навчальні заклади та розрізнення класичної і
некласичної освіти. Насамперед зазначимо, що формування вищої класичної освіти
тісно пов’язане з діяльністю середньовічних університетів. Так, засновані у ХІ ст.
«вільні школи» дали початок створенню вищих навчальних закладів – університетів.
Вони були самоврядними організаціями, мали чітку систему управління, структуру
та систему знань. Університети традиційно формувалися у складі чотирьох
факультетів: богословського, юридичного, медичного, артистичного (останній
пізніше отримав назву філософського), де викладали «сім вільних мистецтв»
(спочатку тривіум (латинська граматика, риторика і діалектика) та квадривіум
(арифметика, геометрія, астрономія і теорія музики). Така система знань складала
основу університетської освіти, яка згодом, з поширенням досвіду організації
перших університетів у Європі, стала класичною. Зауважимо, що термін «класичний
університет» протягом тривалих років суттєво уточнився. У досліджуваний період
доцільно розглядати класичний університет, як заклад, який мав більш-менш
тривалий період становлення і функціонування, з визначеною структурою і
системою управління, був орієнтований на західноєвропейську систему освіти та в
якому викладалися тодішні класично-університетські наукові дисципліни, які
традиційно давали природничо-наукові і соціально-гуманітарні знання.
Під некласичними навчальних закладах досліджуваного періоду варто
розуміти вищі школи відмінні від університетів за часом створення, структурою,
змістом навчання та системою знань. Тобто класичний університет, як центр
продукування наукових знань, став критерієм виокремлення відмінного від нього,
іншого закладу, для якого утилітарна освіта стала основою діяльності, а місією –
кваліфікована практична підготовка. Такими некласичними закладами були
досліджувані ліцеї у ХІХ ст., інститути та курси на початку ХХ ст. та інститути
народного господарства раннього радянського періоду.
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Також слід визначитися з розумінням понять юридична освіта та юридична
наука. На нашу думку, ведучи мову про освіту доцільно говорити, що це складне
явище, соціокультурний феномен, який є важливим чинником соціально-політичних
змін, фактором оновлення всіх сторін життя індивідів. Це не лише сума знань, але й
«соціальний інститут, спеціалізована діяльність, суспільний процес, соціокультурна
система, онтологічна форма розвитку, фундаментальна форма існування буття»
[1268, с. 10]. Втім багатовимірність сучасного розуміння освіти потребує його
уточнення в конкретному контексті. Тож юридична освіта (як складова освіти) в
даному досліджені розглядається: по-перше, як процес (особлива діяльність
індивідів по засвоєнню знань про державу і право); по-друге, як система
передавання та засвоєння знань у результаті навчання, спрямована на підготовку
юристів; по-третє, як результат (індивідуальний та суспільний здобуток).
Юридична наука як система знань про об’єктивні закономірності розвитку
держави і права, їх місце і роль у суспільному житті [1314, с. 472], формує
самостійну галузь суспільних наук, об’єктами якої виступають право та держава, а
предметом – їх основні змістовні риси. У досліджені юридична наука розглядається
на початковому етапі як учення про державу і право, які формувалися переважно в
освітніх центрах, а згодом – як окрема сфера наукового знання, яка складається із
сукупності її галузей, які в досліджуваний період активно формувалися.
Необхідним, для даного дослідження, видається й уточнення такого поняття
як кафедра. Так, в імперський період під кафедрою розумілося штатне місце
професора (одинарного), який читав лекції (його спеціалізація ототожнювалася з
назвою кафедри та предметом). Кількість штатних кафедр була фіксована,
визначалася законодавчо. При кафедрі (тобто при професорі) як помічники
працювали ад'юнкти, а пізніше доценти, приват-доценти, асистенти (тоді вже
кафедра асоціювалася з об'єднання викладачів однієї або споріднених дисциплін). У
ранній радянський час замість кафедри в інституті формувалася предметна комісія,
розумілася як підрозділ, структурний елемент факультету, що об’єднував викладачів
за тісно пов’язаними між собою циклами дисциплін, які вели навчально-методичну
та виховну діяльність. При науково-дослідних інститутах формувалися кафедри, як
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їх структурні підрозділи та об’єднували науковців однієї або кількох споріднених
наук для наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності.
Доцільно розглянути й термін наукова атестація, яку можна розуміти як
окрему ланку процесу формування професорсько-викладацького складу, що
визначала: рівень здобутих знань та навиків (кваліфікацію), характер виконаної
роботи у сфері освіти і науки (здобуття посади); внесок ученого у науку, рівень його
«ученості» (присудження наукового ступеня); здобутки вченого у науковопедагогічній діяльності (присвоєння вченого звання). У досліджуваний період
тривав процес формування системи наукової атестації та основних її складових. У
Російській імперії право здійснювати наукову атестацію мали університети, а
згодом

–

державні

спеціалізовані

навчальні

заклади,

окремі

громадські

загальноосвітні і спеціалізовані навчальні заклади, а також православні духовні
академії та окремі заклади інших конфесій, які мали свої особливості науковоатестаційної системи. В УСРР наукова атестація була уніфікована і здійснювалася
під контролем НКО.
У процесі розвитку наукової атестації змінювалися номінації наукових
титулів. І хоча наукові титули значною мірою успадковані сучасною науковою
спільнотою, при аналізі події минулого їх використання доцільне лише з
урахуванням обґрунтування їхнього тогочасного змісту. Так, студент – це особа,
яка має відношення до процесу пізнання, університетський учень, без права
викладання, найнижчий ієрархічний щабель в системі наукової титулатури [701,
с. 19]. У роботі як синонімічний ряд використані поняття ліцеїст, слухач, курсистка.
Науковий ступінь визначав рівень «ученості» та внесок дослідника в науку. У
досліджуваний період спочатку існували «ступені або гідності» кандидата, магістра,
доктора, потім діяла чотириступенева (дійсний студент, кандидат, магістр, доктор),
далі – триступенева (кандидат, магістр, доктор), і згодом двоступенева (магістр,
доктор) системи. Науковими ступенями першого рівня були дійсний студент та
кандидат, які присуджувалися випускникам університетів. Той, хто засвоїв повний
курс факультету і склав відповідні іспити здобував ступінь дійсного студента (з
1835 р. це було вже вчене звання, з 1884 р. – скасовано). Натомість претендент на
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ступінь кандидата, на відміну від дійсного студента, мав ще й захистити наукову
(кандидатську) роботу. Саме кандидат міг претендувати на заняття викладацької
посади, залишаючись в університеті професорським стипендіатом. З 1884 р.
первинний рівень наукових ступенів був скасований в більшості університетів.
Натомість для випускників були встановлені дипломи першого та другого ступеня,
які вручалися за результатами навчання. Хоча, варто зауважити, що в деяких
закладах в дорадянський період ступінь кандидата існував. Інститут професорських
стипендіатів діяв для поповнення викладацького складу вищої школи. Під
керівництвом професора, стипендіат проходив додаткову підготовку два-три роки і,
склавши магістерські іспити, ставав магістрантом, а після прилюдного захисту
дисертації здобував науковий ступінь магістра. Саме цей ступінь визначав рівень
ученого за результатами наукової діяльності і давав повне право обіймати
викладацьку посаду. Вищим науковим ступенем, який пов'язаний з визнанням
наукових заслуг особи був ступінь доктора, присуджувався на підставі захисту
докторської дисертації.
У досліджуваний радянський період наукові ступені спочатку були скасовані,
проте вже у 1922 р. було відновлено науковий ступінь доктора. Для підготовки до
викладацької діяльності продовжував діяти (до 1924 р.) інститут професорських
стипендіаті, а при науково-дослідних установах та кафедрах діяли аспірантури.
Викладацькі посади (службове місце, виконання певної роботи у сфері освіти і
науки) в Російській імперії були спочатку співвіднесені до наукових ступенів, а
згодом обрання на посаду не відмежовували від присвоєння вченого звання. Так,
спочатку існувало дві посади: професор та ад’юнкт. Професор – викладач зі
ступенем чи гідністю, мав читати лекції на високому та професійному рівні, вести
роботу з підготовки викладацьких кадрів та брати участь у вирішенні питань,
покладених на професорську колегію. Той, хто обіймав штатну кафедру вважався
ординарним професором, тоді як екстраординарним (позаштатним) професором
обирався ад’юнкт, який вирізнявся з поміж інших працьовитістю, знанням курсу, що
викладав та науковими працями. Ад’юнкт вважався помічником професора, під
керівництвом якого прагнув досягти більшого ступеня досконалості і у всіх
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практичних працях професора мав брати участь [187, с. 574]. Згодом викладацькі
посади та вчені звання (свідчили про здобутки у науково-педагогічній діяльності)
вживалися як взаємозамінні. Так, обрання на посаду професора чи ад’юнкта
означало здобуття відповідного вченого звання, яке присвоювалося лише після
отримання наукового ступеня доктора чи магістра відповідно. Втім, у ході розвитку
наукової титулатури вчені звання (посади) та порядок їх здобуття змінювалися. Так
у номенклатурі вчених звань в різний час існували звання (посади): професор
(екстраординарний, ординарний, заслужений), доцент, приват-доцент, асистент.
Екстраординарним професором (без кафедри) міг стати магістр, що брав
зобов’язання захистити докторську дисертацію. Ординарним професором міг стати
лише доктор. Почесне звання заслужений професор (з призначенням пенсії)
надавалося за 25-річну бездоганну службу. Заслужений професор мав право
балотуватися по своїй кафедрі (оголошувалася вакантною) ще на 5-річний термін, а
далі міг викладати лише з дозволу міністра, якщо не було молодшого претендента.
Вчене звання (посада) доцента, уведене замість звання (посади) ад’юнкта
Статутом 1863 р. Його здобували після присудження ступеня магістра. Звання
приват-доцента (позаштатного викладача, який «навчає приватним чином»)
здобували після складання іспитів. Спочатку це звання існувало паралельно зі
званням доцент, а згодом замінило його. Посаду (звання) асистента – помічника
професора увели із запровадження в процес навчання практичних занять. Її
здобували спочатку випускники вищої школи, які мріяли про наукову кар’єру, а
згодом – досвідчені практики чи особи, відомі своїми працями та досвідом. У
Російській імперії існували й академічні звання (академік, дійсний член, членкореспондент), які свідчили про визнання авторитету вченого його колегами та його
належність до певної наукової спільноти (корпорації). В УСРР в досліджуваний
період всі вчені звання (посади) були скасовані, натомість вводилася посада
викладача, хоча існувала градація: професор, викладач, асистент (молодший
викладач). Згодом викладачів вищих шкіл поділили на групи: професори І і ІІ групи
та викладачі І та ІІ групи. Для кожної групи існували свої вимоги, переважно
викладацький стаж та наявність (кількість і якість) наукових праць. У науково-
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дослідних установах працювали академіки, член-кореспонденти, дійсні члени,
наукові співробітники та аспіранти. Останні проходили підготовку два-три роки і
після публічного захисту наукової праці переводилися у наукові співробітники.
Перехід в інші вищі категорії (розряди) здійснювало НКО за особисті заслуги
ученого та за наявності у нього праць.
Окремої уваги заслуговують поняття наукова діяльність, наукові знання,
наукове дослідження, наукова проблема. Наукову діяльність в дослідженні
розглядається як інтелектуальна творча діяльність суб’єктів, що спрямована на
одержання і використання нових знань. Її суб’єктами були вчені, наукові установи,
вищі навчальні заклади та наукові товариства. Натомість впорядковані, тобто
організовані у визначену систему, взаємопов’язані і логічно послідовно викладені, і
обґрунтовано доведені знання вважаємо науковими знання [1169, с. 11]. Під
науковим дослідження розуміється процес пізнання, цілеспрямоване систематичне
вивчення об’єкта дослідження, яке завершується отриманням нових знань про даний
об’єкт. Воно є складним, багатоаспектним, суперечливим процесом, якому властиві
особливі етапи, зокрема й визначення наукової проблеми, під якою слід розуміти
наявність неповних або суперечливих знань (наукової інформації), які спонукають
дослідника до поповнення цих знань або зняття суперечностей [1169, с. 12].
Важливим видається і понятійний ряд ідея, концепція, теорія. Так,
накопичення нових знань завжди творчий процес, в основі якого лежить задум
ученого, його ідея. Ідея як продукт людської думки є формою відображення
дійсності. Якщо ідею розглядати як стадію пізнавального процесу, то – це головна
думка вченого, задум чи його значна частина. Ідея не лише відображає об’єкт
дослідження, але й містить перспективи пізнання і перетворення дійсності.
Особливий спосіб пізнання, розуміння, тлумачення об’єкта формує наступну стадію
пізнавального процесу – концепцію, під якою варто розуміти провідну точку зору на
те чи інше явище; основну ідею будь-якої теорії [1302, с. 344]. Тож вищою формою
пізнання є теорія – система поглядів на певне явище, сукупність систематизованих,
взаємопов’язаних, зумовлених і достовірних знань, які можуть бути перевірені на
практиці чи іншим визначеним логічним шляхом [1169, с. 12].
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Окремо слід сказати про терміно-поняття наукова школа. Нині накопичений
значний

матеріал

для

вивчення

цього

феномену.

Здійсненні дослідження

теоретичних аспектів наукової школи, загальних принципів її функціонування,
опрацьовано основні підходи до визначення цього поняття та його основних ознак,
критерії виокремлення, передумови створення, типологію наукових шкіл, а також
ґенезу власне їх становлення на теренах України [1183; 1317]. Розроблялися й
специфічні риси наукових шкіл у окремих галузях науки, зокрема і в юридичній.
Не зупиняючись дедально на цих питаннях, зазначимо, що варто розглядати
школу як поняття галузеве, історичне, умовне та багатосмислове [436, с. 17-18].
Такий підхід, з огляду на варіативність та відсутність єдиної системи універсальних
критеріїв

розуміння

наукової

школи,

дає

можливість

досліднику

більш

відповідально його використовувати, адаптуючи до відповідної галузі науки,
враховуючи історичний період та власне бачення проблематики дослідження тощо.
Водночас в контексті даної роботи цілком коректно вести мову про
використання територіального, персоналістського та хронологічного підходів у
дослідженні наукових шкіл. Так, їх аналіз в межах певної території дозволило
виокремити регіональні наукові школи: київську, харківську, одеську, де критерієм
об'єднання науковців були міста, вищі навчальні заклади, науково-дослідні кафедри.
Персоніфікація науковців, керівників шкіл, взаємини між ними стали ще одним
умовним критерієм їх виокремлення. При цьому умовність проявляється в тому, що
до уваги бралися науковці, які працювали (починали чи завершували професійну
кар'єру) або навчалися (зокрема й в аспірантурі) у певному місті чи конкретному
навчальному закладі (науковій установі). І далі деталізація діяльності наукових шкіл
проводилася на основі хронологічного підходу. Тому, не формуючи власного
визначення поняття, найбіш прийнятним для даного дослідження є розуміння
наукової школи як неформальної групи (колективу науковців, особистостей), яка
сформована при провідному вченому з метою отримання наукових результатів
шляхом проведення досліджень на певних, властивих саме цьому колективу засадах.
Цікавою є й проблема співвідношення понять школа, напрям, течія. Нині
домінує думка, що школа є безумовною частиною напряму, де останній виступає
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генеральною, об’єднуючою ідеєю, яка реалізується в школі [1229, с. 115]. У цьому
питанні вдалою є позиція К. В. Гутнової про тріаду «течія – напрям – школа», де
кожний наступний елемент є складовою попереднього і являє собою «аморфні –
компактні – вузькі» групи вчених, які об’єднані «загальними методологічними
принципами – спільною тематикою та проблематикою робіт – методологічними
прийомами наукового лідера» [529, с. 9–10]. Втім, існують тези про паралельне
існування шкіл і напрямів, які не завжди можна вивести одну із іншого [794, с. 14]
та доречним є ставлення до школи в юридичній науці як до напряму [436, с. 18].
Отже, застосування вищезазначених методів, методологічних підходів та
принципів пізнання дало можливість сформувати визначений метою та завданнями
роботи відповідний термінологічний апарат дослідження, який дав змогу зробити
висновок, що поняття та терміни мають різні змістовні відтінки (залежно від часу),
що вимагає від дослідника більшої відповідальності при їх використанні.
Висновки до розділу 1
Аналіз стану наукових досліджень проблеми розвитку юридичної освіти та
науки, його джерельної бази та визначення теоретико-методологічних засад привело
до таких висновків.
Розвиток юридичної науки та освіти в науковій літературі висвітлено
нерівномірно. Праці дореволюційної доби мають скоріше джерелознавчий, аніж
історіографічний характер. Їх автори звертали увагу на фактологічний матеріал,
аналізували навчальний процес, студентський та викладацький склад. Деякі автори
приділяли увагу ролі окремих діячів у становленні та розвитку вищої школи,
юридичної зокрема. Головний акцент у працях радянських учених – політична та
ідеологічна боротьба викладачів і студентів. Лише деякі науковці цього періоду
досить глибоко аналізували розвиток дореволюційних навчальних закладів та в
цілому функціонування вищої школи імперії. Серед історіографічного доробку
цього часу немає праць, які б комплексно розглядали еволюцію юридичної освіти у
ліцеях України. Натомість у зарубіжній історіографії активно вивчалася ліцейська
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освіта, зокрема, історія Кременецького ліцею. Сучасні дослідження ліцейської
системи

освіти

різнопланові,

однак

відчувається

нестача

комплексного

структурованого підходу до визначення специфіки організаційно-правових засад
діяльності ліцеїв протягом тривалого історичного періоду. Водночас це здебільшого
історичні та педагогічні праці, тоді як історико-правових досліджень вкрай обмаль.
Інша справа з історіографією жіночої освіти. Праці дореволюційних
дослідників переважно носять оглядовий характер. Деякі автори, вивчаючи
проблему жіночої освіти, звертали увагу на причини створення жіночих курсів, на
урядову політику щодо вищої освіти жінок, іноді намагалися проаналізувати
навчальний процес на курсах. У радянській літературі головний акцент зроблено на
політичній і суспільній діяльності слухачок, хоча низка авторів досить глибоко
розкрили механізм розвитку й функціонування жіночої вищої школи в Російській
імперії. Сучасним дослідженням жіночої освіти імперського періоду притаманний
всебічний аналіз різних факторів створення, розвитку та місця жіночої школи в
загальній структурі освітнього процесу, ролі окремих жіночих закладів освіти у
формуванні освітньої політики, але історико-правових досліджень, присвячених
розвиток правового регулювання вищої жіночої юридичної освіти обмаль.
Скромна наукова література про спеціалізовану професійну школу Російської
імперії. Доводиться констатувати, що проблема функціонування системи юридичної
освіти та науки в революційний час, зокрема й діяльність спеціальних юридичних
закладів тієї доби, до цих пір не вивчалися. А нечисленні дореволюційні видання та
публікації періоду української революції про ці заклади становлять переважно
нотатки інформаційного характеру. Праці вчених радянського періоду – це довоєнні
публікації про КІНГ, а також розвідки радянських науковців із загальної історії
науки та освіти чи галузеві правові дослідження історичного характеру. Праці
сучасників загалом активізували проблеми розвитку освіти й науки в професійних
школах та містять ґрунтовне осмислення всієї сукупності архівних матеріалів,
публікацій та наукової спадщини вчених.
Щодо історіографії проблеми освіти і науки раннього радянського періоду, то
варто зауважити, що хоча радянським працям були притаманні ідеологічні
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нашарування, їх дослідники більш поглиблено стали вивчати окремі аспекти
розвитку вищої освіти. Втім, радянська історіографія правових факультетів
інститутів народного господарства фактично відсутня. Натомість активно ведуться
сучасні дослідження юридичної освіти і науки 1920-х років. Врешті, огляд масиву
наукової літератури дає підстави для висновку, що розвиток юридичної науки та
освіти у неклачиних навчальних закладах поки що комплексно не вивчався.
Джерельна база досліджуваного періоду є доволі значною за обсягом і
широкою за хронологією. Нормативно-правові акти з питань освіти і науки, які є
джерелами офіційного характеру, дали можливість широкого аналізу освітньої
урядової політики, але не створили повноцінної картини діяльності навчальних
закладів, тож потребували доповнень іншими джерелами. Тому для глибокого
аналізу правового регулювання системи юридичної освіти і науки у некласичних
закладах та для осягнення їх ролі у формуванні вітчизняного освітньо-наукового
простору було залучено численні архівні матеріали, які раніше не були в науковому
обігу, а також збірки документів, матеріали періодичного друку, мемуари, довідкову
літературу.
Аналіз методологічних підходів, використаних у дисертації, дає змогу
констатувати, що вивчення юридичної освіти та науки на теренах України (ХІХ –
30-ті рр. ХХ ст.) здійснювалося в оптимальному співвідношенні та єдності методів,
методологічних підходів та принципів пізнання. З урахуванням специфіки історикоправового дослідження
цивілізаційний,

методологічними підходами стали антропологічний,

аксіологічний

та

культурологічний,

які

дають

можливість

відтворити найвірогіднішу картину віддаленої від нас у часі історико-правової
реальності, вагомою складовою якої є юридична освіта й наука в некласичних
закладах. Визначальними при цьому стали загальні принципи наукового пізнання:
об’єктивності, всебічності, історизму, комплексності. Основу методологічної бази
роботи склали філософсько-світоглядні, загальнонаукові та спеціально-наукові
методи, які умовно об’єднані в ці групи. Важливими стали діалектичний, історичний
та логічний, метод системного аналізу, системно-структурний, структурнофункціональний, порівняльний, герменевтичний, дескриптивний, хронологічний,
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статистичний, методи аналізу й синтезу, сходження від конкретного до абстрактного
та від абстрактного до конкретного. Були використані й спеціально-наукові методи:
історико-генетичний, історико-порівняльний, формально-юридичний, порівняльноправовий, юридичної біографістики, метод просопографії), що застосовувалися для
розв’язання

конкретних

дослідницьких

завдань.

Застосування

зазначеного

методологічного інструментарію допомогло сформувати визначений предметом,
метою та завданнями дисертації відповідний поняттєво-термінологічний апарат.
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РОЗДІЛ 2
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ НЕКЛАСИЧНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
ТА НАУКИ В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ХІХ ст.
2.1. Розвиток

законодавства

в

освітній

сфері

та

нормативного

забезпечення юридичної освіти і наукової юриспруденції
Історія законодавства про вищу освіту й науку Російської імперії розпочалася
з прийнятя іменного імператорського указу 28 січня 1724 р., яким було затверджено
проект про заснування Академії наук в Санкт-Петербурзі з університетом і
гімназією [595, с. 9]. Наступним актом у цій сфері, який мав вищу силу був
імператорський

указ

імператриці

Єлизавети

про

утворення

Московського

університету (24 січня 1755 р.) [288]. Вже імператрицею Катериною ІІ були
прийняті ще два укази – «Об учреждении Комиссии для заведения в России
народных училищ» та «Устав народных училищ в Российской империи» [286; 369].
У ХVІІІ столітті існували й інші документи загального (регламенти, інструкції,
приписи) та локального характеру (ордери й рапорти директора університету,
протоколи професорських конференцій) тощо. Проте, говорити про системне
вироблення законодавчого масиву для регулювання питань освіти і науки в цей
період не доводиться, адже акти приймалися епізодично та були розрізнені.
Тільки в ХIХ ст. освіта і наука стають окремим напрямом державної політики
Російської імперії. За порівняно короткий проміжок часу були сформовані система
державних органів управління освітою та сітка навчальних закладів, а також
напрацьовано солідну нормативну базу у сфері освіти і науки.
Слід зазначити, що нормативні акти ХІХ ст. різнилися за юридичною силою,
змістом, формою, суб’єктами їх видання тощо. Важливо, що окремого загального
виду акту вищої юридичної сили тоді не існувало. Власне, термін «закон» для
позначення однієї із форм законодавчого акта в Російській імперії стали вживати
лише з 1906 року. Для закону тоді вже передбачалися особливий порядок розгляду
(обговорення в Державній думі та Державній раді), затвердження імператором і
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опублікування. Втім, закон як веління верховної влади та акт вищої юридичної сили
й тоді існував поряд із іншими законодавчими актами [1301, с. 180].
Тож основною формою законодавчих актів про вищу освіту та науку в ХІХ ст.
були укази. Втім «указами» вважалися всі акти законодавчого характеру, хоча й
іменувалися вони по-різному: укази, регламенти, маніфести, рескрипти, статути,
правила, установчі грамоти тощо. Найвищу силу мали «Височайше затверджені
укази». Вони діяли у формі або «іменних указів», або «Височайших повелінь».
Іменними вважалися акти, власноручно підписані імператором, а усні вказівки
государя, які оголошувалися уповноваженими на те особами, діяли як «Височайші
повеління». Іменні укази були найпоширенішими законодавчими актами в освітній
сфері в першій третині XIX ст. та регулювали загальні питання управління
закладами, заснування університетів і ліцеїв, їх реформування, надання їм привілеїв,
порядок викладання тощо. Тоді як «Височайшими повеліннями» затверджувався
формений одяг студентів, встановлювалася плата за навчання, визначався порядок
заміщення професорсько-викладацьких посад тощо [852, с. 510–511].
«Іменними указами» були й такі імператорські акти, як маніфест та рескрипт.
В особливо важливих випадках монарх видавав маніфести – урочисті акти, якими
він оголошував про надзвичайну подію, про свої права, вимоги, наміри чи про
прийняття важливого рішення. Маніфести, як нормативні акти у сфері освіти,
приймалися в часи важливих державних реформ, наприклад, маніфестом від
8 вересня 1802 р. було утворено Міністерство народної освіти [287]. Натомість
рескрипт складався у формі особистого «Височайшого» звернення імператора до
окремої посадової особи, зазвичай, пропонуючи певну програму діяльності
відповідного відомства. Так, на підставі рескрипту від 19 квітня 1820 р. на ім’я
міністра повелівалося відкрити вищу школу в Ніжині [287].
Важливо, що імператорські укази могли мати установчий, регламентуючий,
забороняючий та затверджуючий характер. Установчими були акти, головним
чином пов’язані із заснуванням навчальних закладів, що, як правило, приймалися у
формі установчих грамот. У цих документах, окрім висвітлення самої ідеї відкриття
закладу, визначалися його права та привілеї, які згодом деталізувалися статутами.
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Зокрема, в Установчій грамоті імператорських Московського, Харківського і
Казанського університетів від 5 листопада 1804 р. містяться норми про внутрішнє
управління й право на самоуправління, про привілеї університету та викладачів, про
право присуджувати наукові ступені тощо [366].
Установчо-регламентуючими актами були статути навчальних закладів,
затверджені імператором. В юридичній літературі статути нерідко називають
«основними університетськими законами». Проте вони були правовою основою
діяльності не лише університетів, а й ліцеїв, гімназій вищих наук, вищих училищ.
Зрештою в імперії існували й так звані типові статути, зокрема 5 листопада 1804 р.
затверджено перший загальний університетський статут для Московського,
Харківського та Казанського університетів. Статутами визначали цілі та завдання
навчальних закладів, деталізували права й привілеї, встановлювали структуру та
систему управління, компетенцію органів, посадовців, самоуправлінські можливості
вченої корпорації, права й обов’язки викладачів і студентів, їх класні чини та ін.
У законодавчому масиві, що регулював вищу освіту, зустрічаються й вищі
акти забороняючого характеру. Наприклад, у 1804 р. Височайшим повелінням
імператора заборонялося облаштовувати театр у Дерптському університеті, а з
1829 р.

юридичним

факультетам

російських

університетів

розглядати

в

університетських судах приватні справи [852, с. 512].
Для розвитку вищої освіти та науки й становлення освітнього законодавства
імперії велике значення мали нормативні акти, які створювалися уповноваженими
органами. Державна рада, Комітет міністрів, Рада міністрів (діяла з 1857 р.), міністр
народної освіти, Головне училищне правління, попечителі навчальних округів, Ради
університетів та інших навчальних закладів розробляли нормативні документи.
Однак принципово важливим є те, що, як тільки їх затверджував імператор, усі ці
акти, незалежно від змісту чи форми, набували вищої юридичної сили і ставали
законодавчими актами, зберігаючи свою назву і форму. Це насамперед «Височайше
затверджені думки» Державної ради, положення Комітету міністрів, повеління та
розпорядження Ради міністрів, доповіді міністра народної освіти або Головного
училищного правління, «Височайше затверджені» правила, інструкції, штати.
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Доволі часто в освітньому законодавстві застосовувалися доповіді міністра
народної освіти або Головного училищного правління. Це був спосіб оперативного
вирішення окремих питань, зокрема щодо порядку викладання у навчальних
закладах, обрання ректорів і деканів, заснування нових кафедр. Нерідко вони мали
форму особистих прохань. Доповіді, які подавали імператору, набували вищої сили і
ставали законодавчими актами. Поділяли їх на «особисті Всепідданіші» – вони
оголошувалися міністром особисто імператору та доповіді в Комітеті міністрів чи в
Раді міністрів, які розглядалися колегіальним органом у присутності імператора
[1316, с. 892]. Доповіді часто використовувалися у зв’язку з прийняттям статутів
навчальних закладів (Височайше затверджена доповідь міністра «Об образовании и
Устав Ришельевского лицея» від 2 травня 1817 р.) та положень про присвоєння
наукових ступенів (Височайше затверджена доповідь Головного училищного
правління «О производстве в ученые степени на основании Положения о сем» від
20 січня 1819 р.) [852, с. 513].
Власні укази в межах своєї компетенції видавали Сенат і Синод. Сенатські
укази належало виконувати як власні акти імператорської величності, і лише
імператор міг зупинити сенатське повеління. Утім, частка цих актів у правовому
регулюванні освітньої діяльності була незначна.
Зазначимо, що напрацьований нормативний масив вищої юридичної сили, що
стосувався освіти і науки, згодом був інкорпорований у збірках російського
законодавства – «Полном собрании законов Российской империи» та «Своде
законов Российской империи» (Т. ХІ).
Наступний рівень актів у галузі вищої освіти і науки – це відомчі нормативні
акти, кількість яких була досить значною, але розпорошеною, оскільки окрім
профільного Міністерства народної освіти, освітньо-науковими питаннями духовної
та військової освіти опікувалися й інші відомства. Передусім це були різні
міністерські циркуляри, які безпосередньо впорядковували діяльність навчальних
закладів. Предметом їх регулювання було: викладання наук, підготовка навчальних
видань, нагляд за студентами, порядок вступу тощо. Циркуляри існували у формі
інструкцій, роз’яснень, дозволів, донесень, а згодом поширеними стали правила,
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положення, плани, програми, розподіли наук. Деякі акти існували як відповіді на
запити й подання Попечителів округів, Рад вищих навчальних закладів або окремих
факультетів. Деякі питання міністр народної освіти вирішував у Комітеті міністрів,
вносячи на його розгляд записки [852, с. 514]. Циркуляри МНО у другій половині
XIX ст. теж були інкорпоровані у спеціальні збірки постанов і розпоряджень.
Не менш значимими були й локальні акти. Вищі навчальні заклади в межах
наданих їм повноважень цими документами, зазвичай, заповнювали прогалини у
регулюванні їхнього внутрішнього життя. Локальними були розпорядження
правлінь, ухвали рад, правила, протоколи, звіти. Вони роз’яснювали порядок
допуску до публічних лекцій, правила користування бібліотеками та допоміжними
навчальними установами, встановлювали студентські правила поведінки тощо.
Зауважимо, що строкатість форм нормативних документів нерідко призводила
до того, що акти різної юридичної сили мали однакову назву. Так, правила, які
розробляли ради навчальних закладів, могли: «Височайше затверджуватися»
(ставали законодавчими актами), схвалюватися міністром (діяли як міністерські
циркуляри), прийматися попечителем навчального округу чи власне радою
навчального закладу (були локальними актами).
Таким чином, у XIX ст. в Російській імперії було сформовано нормативну базу
в освітньо-науковій сфері. Хоча не існувало єдиної системи нормативно-правових
актів, вони розрізнялися за органами видання, формами, змістом тощо, однак
помітно зросла їх кількість, з’явилися нові їх види, зрештою, сформувалася система
законодавства про освіту та науку.
Окрім формування нормативного масиву освітня реформа Російської імперії
початку ХІХ ст. передбачала створення системи державних органів управління
освітньою сферою. Так, у 1802 р. було засновано Міністерство народної освіти, а в
його структурі – Головне училищне правління (опікувалося вищою школою). Було
утворено

шість

Дерптський,

навчальних

Віленський,

округів

Харківський

(Московський,
та

Санкт-Петербурзький,

Казанський),

які

очолювалися

попечителями, призначеними зі складу членів Головного училищного правління
[290]. Поступово було розбудовано й цілісну систему народної освіти. Розгалужена
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мережа шкіл формувала чітку ієрархію навчальних закладів і включала чотири рівні:
університети – гімназії – повітові училища – парафіяльні училища. У кожному
навчальному окрузі мав діяти університет, який вважався школою найвищого рівня
та

здійснював

адміністративно-освітні

функції

на

місцях.

Університетам

підпорядковувалися всі навчальні заклади краю.
Вища школа була представлена університетами, а вища юридична освіта –
юридичними факультетами. Зауважимо, що тоді юридична освіта була найбільш
затребуваною у зв’язку з масштабними перетвореннями, які відбувалися в усіх
сферах державного життя (формування державного апарату, розвиток російського
законодавства, реформування судових органів тощо) та вимагали професійних
кадрів, здебільшого саме юристів. Престижність цієї професії була зумовлена
зростанням ролі юриста у розв’язанні завдань, пов’язаних з нормальним
функціонуванням держави, суспільства і конкретної особистості. Врешті, у другій
половині XIX – початку ХХ ст. питома вага студентів-юристів коливалася від 40 до
49 % від загальної кількості студентської молоді Російської імперії [587, с. 67]. Така
її популярність пояснюється тим, що саме юридична освіта забезпечувала
підготовку кадрів для різних ланок державної служби, зокрема, і державного
апарату. Університетам, за Статутом 1804 р., прямо наказувалося готувати «юнацтво
для вступу в різні звання державної служби» [185, с. 607; 186, с. 579; 187, с. 571].
Тобто, основним замовником і роботодавцем випускників-юристів була держава.
Водночас, окрім власне основної освітянської функції, юридичні факультети
університетів створювали необхідні умови для формування наукового середовища і
організованої системи правових наукових досліджень. Відтак юридична освіта та
наука

пройшли

всі

етапи

свого

становлення

невіддільно

від

розвитку

університетської освіти та науки. Спочатку викладання правознавчих дисциплін
охоплювало

чотири

напрями:

філософсько-теоретичний,

історико-правовий,

догматичний та практичний. Статутами 1804 р. на відділенні «моральних і
політичних наук» (перша назва юридичних факультетів російських університетів)
було утворено сім кафедр, чотири з яких правові: «прав: природного, політичного і
народного»; «прав цивільного та кримінального судочинства Російської імперії»;

117

«прав славетніших як давніх, так і сучасних народів»; «дипломатики та політичної
економії». Трохи інший розподіл юридичних наук та кафедр мали Віленський та
Дерптський університети з огляду на дію на цих територіях місцевих законів. На
кожну кафедру обирався штатний (ординарний) професор, спеціалізація якого
ототожнювалася з назвою кафедри та навчальним предметом, який він викладав.
Помічником професора був штатний ад’юнкт. Ті ж ад’юнкти, які вирізнялися
працьовитістю і довели свої знання викладанням та науковими працями, могли
обіймати посади позаштатного (екстраординарного) професора [701, с. 72].
Оскільки нові університети та інші вищі заклади потребували значної
кількості фахівців, яких у Росії не вистачало, першочергово слід було вирішити
проблему підготовки науково-педагогічних кадрів. Насамперед кроки уряду були
спрямовані на створення законодавчої бази науково-атестаційної справи. У
«Предварительных правилах народного

просвещения» від

24 січня

1803 р.

університетам надавалося право присуджувати наукові ступені кандидата, магістра і
доктора, а порядок обрання на посади професорів і ад’юнктів стали регламентувати
статути університетів. Паралельно із формуванням нормативної бази велися й
організаційно-практичні заходи (передусім клопітка кадрова робота). Спочатку до
викладацької праці активно залучали професорів-іноземців. Згодом, щоб замінити їх
«природними росіянами», читати лекції дозволили випускникам університетів
(кандидатам), а викладачів для вищих та середніх навчальних закладів імперії став
готувати заснований 20 травня 1803 р. Санкт-Петербурзький педагогічний інститут
(з 1816 р. – Головний педагогічний інститут, із 1819 р. – університет). Водночас для
підготовки професорів і ад’юнктів, за ініціативою міністерства, найбільш достойних
відправляли за кордон. Перша така група з 12 випускників Педагогічного інституту
вирушила в європейські університети у 1808 році [275].
Надалі закордонні відрядження отримували не лише кандидати, а й магістри
та старші вчителі гімназій. Зауважимо, що організовували як індивідуальне, так і
колективне таке стажування. Важливо, що мету кожного зарубіжного відрядження
визначало міністерство, тобто воно фактично формувало замовлення на підготовку
фахівців

певної

спеціалізації.

Втім,

право

підбирати

претендентів

«для
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удосконалення в науках» надавалося професорській корпорації. Усі витрати
покривали із сум університетів чи безпосередньо з державної казни. Молоді вчені
отримували детальні інструкції (в яких університетах, скільки часу, які предмети, в
якому порядку і в яких професорів вивчати) і періодично звітували про свої успіхи і
фінансові витрати, а повернувшись додому, зобов’язані були прослужити у
відомствах МНО не менше шести років або повернути «спожиті на подорож
кошти». Згодом таку спеціальну підготовку до професорських посад запровадили й
при російських університетах, зокрема при Дерптському університеті діяв
спеціальний професорський інститут, а при Московському – педагогічний
(учительський) інститут. Зрештою, з 1815 р. усі вітчизняні університети були
зобов’язані готувати власних вихованців, виключно своїх підданих, «до постійного
зайняття всіх місць в університеті» [836, с. 22].
Обрання на посади проводили загальні збори, а згодом – ради професорів.
Оскільки процедура виборів не була чітко визначена, то здійснювалася вона
відповідно до традицій, які склалися в окремому університеті. Однак остаточне
затвердження на посаді здійснював міністр народної освіти.
Зауважимо, що університети мали й власні традиції щодо зведення в наукові
ступені, чіткого порядку присудження яких тоді не існувало. Привілей надавати
наукові титули за університетами офіційно був закріплений ще «Предварительными
правилами народного просвещения» 24 січня 1803 р., хоча Московський університет
володів правом присуджувати науковий ступінь доктора медицини з 1791 року. А
ще раніше, у 1747 р., Академічний університет в Санкт-Петербурзі отримав право
зводити в магістри, ад’юнкти, професори і академіки за прикладом університетів
[338, с. 739]. Окремі норми про наукову атестацію містили університетські статути
1804 року. Загалом претенденти на ступінь складали іспити з певних предметів
відповідного відділення університету та отримували ступінь магістра та доктора
цього відділення. Втім, спеціальні акти регулювали порядок присудження наукових
ступенів вихованцям медичних та духовних закладів, Віленського та Дерптського
університетів. Згодом розпорядженням міністра «О распределении предметов
испытаний на ученые степени магистра и доктора» від 20 серпня 1814 р. [266] були
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визначені «науки» (основні і допоміжні), з яких екзаменували здобувачів ступеня
магістра та доктора. Так, на відділенні «моральних і політичних наук» здобували
ступінь магістра та доктора «юридико-політичного відділення», склавши іспити з
усіх наук, для яких, за Статутом 1804 р., призначалися професори права. Тобто,
основними науками були: «права: природне, політичне і народне»; «права
цивільного і кримінального судочинства в Російській імперії»; «права славетніших
як давніх, так і сучасних народів»; «дипломатика і політична економія». Натомість
«логіку» юристи складали як допоміжну науку. Однак відсутність єдиного
нормативного акта іноді призводила до зловживань. Так звана «дерптська афера»
(безпідставне видання у 1816 р. двох дипломів докторів правознавства) змусила
урядовців на кілька років призупинити наукову атестацію, а вже з 20 січня 1819 р.
запровадити загальне положення про зведення в наукові ступені [262].
Це було перше в Російській імперії законодавче закріплення процедури
отримання наукових ступенів. Положенням були врегульовані: розподіл наук,
система наукових ступенів, послідовність їх набуття, вимоги до претендентів на
науковий ступінь, правила іспитів та процедура диспутів (захисту дисертації),
порядок прийняття й остаточного затвердження рішення, а також службово-станові
привілеї носія наукового титулу. Було встановлено чотири наукові ступені: дійсного
студента, кандидата, магістра, доктора. Тоді ж була започаткована й регламентація
номенклатури наукових спеціальностей. На нормативному рівні було закріплено
«класи наук», за якими здобували ступінь магістра та доктора «того факультету, до
якого за науками належить» здобувач. Було встановлено п’ять юридичних наукових
спеціальностей: 1) «право: природне, приватне, публічне і народне; дипломатика»;
2) «право римське»; 3) «право російське: публічне, цивільне і кримінальне; право
приватне приєднаних губерній, що діяли за особливими постановами. Судочинство
в ставленні до всіх цих приватних правил»; 4) «політична економія»; 5) «політична
історія і статистика головних держав, особливо російської».
Новий виток розвитку юридичної науки та освіти пов’язаний з наступним
університетським Статутом 1835 року. На юридичних факультетах вводився новий
перелік кафедр, їх назви змінилися, а юридичні дисципліни ставали предметом
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наукових досліджень. Так, було запроваджено сім суто юридичних кафедр:
«енциклопедія або загальний огляд системи законодавства, Російські державні
закони, тобто закони основні, закони про стани і державні установи», «римське
законодавство і історія оного», «цивільні закони, загальні, особливі і місцеві»,
«закони благоустрою і благочинства», «закони про державні повинності і фінанси»,
«закони поліцейські і кримінальні», «основ загальнонародного правознавства
(Jus gentium)» [294, с. 971]. І хоча викладання права тоді зводилося до переказу
діючого законодавства, все ж перші спроби теоретико-філософського осмислення
нормативних актів стали поштовхом для наукових розробок.
Поширенню наукових ідей сприяли й зміни в регламентації науковоатестаційної справи. Було скасовано науковий ступінь дійсного студента, відтоді це
було вчене звання. Натомість наукові ступені (магістра та доктора) були
співвіднесені до викладацьких посад (ад’юнкта і професора), а обрання на ці посади
не відмежовувалося від присвоєння вчених звань. Відтак претендент на вчене звання
(ад’юнкта та професора) повинен був мати необхідний науковий ступінь. Заміщення
кафедр та підготовка викладацьких кадрів стали обов’язком університетів. Ради не
лише проводили випробування та диспути на наукові ступені, обирали на посади
професорів та ад’юнктів, а й отримали право оголошувати конкурс на заміщення
вакантних посад та тимчасово (у разі хвороби чи відрядження професора)
призначати ад’юнктів «виконувачами посад» професорів [294, с. 980]. Водночас
міністр народної освіти був наділений спеціальним правом – на власний розсуд
призначати професорів і ад’юнктів. Отже, з цього часу існували кілька способів
заміщення посад: обрання, конкурс та призначення міністром.
Новим «Положением об испытаниях на ученые степени» від 28 квітня 1837 р.
[314] було визначено дві групи («розряди») предметів (поділені на основні та
другорядні),

із

яких здобувач наукового ступеня

мав витримати

іспити.

Обов’язковими стали підготовка та публічний захист дисертацій, що сприяло появі
юридичної наукової літератури. На
встановлені

три

спеціальності:

ступінь магістра законознавства були
цивільне

законознавство;

кримінальне

законознавство та державне законознавство. На ступінь доктора юридичного

121

факультету передбачалося п’ять розрядів: 1) російські державні закони, закони
основні, закони про стани і державні установи; 2) римське законодавство історія
оного; 3) головні цивільні закони загальні, особливі і місцеві з судочинством;
4) закони

поліцейські

і

кримінальні

з

судочинством;

5) загальнонародне

правознавство і дипломатія. Між тим, закони благоустрою та казенного управління
не виокремлювалися в окремий розряд для отримання ступеня доктора юридичного
факультету, але бажаючі бути професором чи ад’юнктом у цій галузі мали
витримати відповідний іспит. Щоправда, оновленим «Положением о производстве в
ученые степени» від 6 січня 1844 р. до номенклатури наукових титулів було внесено
зміни [312]. Відтоді ступінь магістра здобували за чотирма спеціальностями:
цивільне право; кримінальне право; державне право; загальнонародне право. Тоді як
наукова атестація на ступінь доктора юридичного факультету здійснювалася за
двома розрядами: юридичні науки та політичні науки.
Новий перелік юридичних кафедр був уведений Статутом 1863 року. Назви
правових дисциплін та самих кафедр набули більш галузевого характеру. Усього
було утворено 13 кафедр: «енциклопедії права»; «історії найважливіших іноземних
законодавств стародавніх і нових»; «історії руського права»; «історії слов’янських
законодавств»; «римського права»; «державного права»; «цивільного права і
цивільного судоустрою і судочинства»; «кримінального права і кримінального
судочинства»; «поліцейського права»; «фінансового права»; «міжнародного права»;
«політичної економії та статистики»; «церковного законознавства» [295].
Було розширено перелік учених звань (посад). З того часу кожен факультет
мав посади професорів (ординарних та екстраординарних), доцентів, приватдоцентів. Посада ад’юнкта була скасована. Натомість зберігалися наукові ступені
кандидата, магістра та доктора. Наукова спеціалізація, як правило, відповідала назві
кафедри. Втім, на підставі «Положения об испытаниях на звание действительного
студента и на ученые степени» від 4 січня 1864 р. 13 кафедрам юридичного
факультету відповідало лише сім юридичних наукових спеціальностей: цивільне
право, кримінальне право, державне право, поліцейське право, фінансове право,
міжнародне право, політична економія. Предмети, з яких складали іспити при
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зведенні в науковий ступінь магістра, як і раніше, поділялися на основні і
другорядні. Докторський же ступінь відтоді передбачав лише захист дисертації.
Із 1884 р. юридичні факультети університетів мали 12 кафедр із лаконічними
назвами: «римське право»; «цивільне право і цивільне судочинство»; «торгове право
і торгове судочинство»; «кримінальне право і кримінальне судочинство»; «історія
руського права»; «державне право»; «міжнародне право»; «поліцейське право»;
«фінансове право»; «церковне право»; «політична економія та статистика»;
«енциклопедія права і історія філософії права» [296].
Водночас із рангу наукових титулів було виведено ступінь кандидата і звання
дійсного студента та запроваджено градацію університетських дипломів (1 та 2
ступеня). У ієрархії викладацьких посад (звань) була скасована посада (звання)
доцента, а трохи згодом запроваджена посада (звання) асистента (помічника
професора). Наукова атестація магістра і доктора й надалі здійснювалася за
Положенням 1864 року. Але до номенклатури наукових спеціальностей окремими
нормативними актами поступово вводилися нові юридичні спеціальності.
Так, на підставі розпорядження МНО «Об испытаниях на ступень магистра по
историко-филологическому

и

юридическому

факультетам

Дерптского

университета» від 11 грудня 1869 р. зводити у ступінь магістра римського права міг
тільки Дерптський університет [272]. Це його право було підтверджене й у 1871 році
[245]. І лише з 1891 р. ступінь магістра та доктора римського права можна було
здобути і в інших університетах імперії. Право зводити у ступінь магістра і доктора
церковного

законознавства

університети

здобули

на

підставі

окремого

розпорядження МНО від 17 січня 1873 року [307]. І остання десята юридична
спеціальність в російських університетах була запроваджена вже в ХХ столітті. У
1915 р. розпорядженням «О ступенях магистра и доктора по истории русского
права» вводилася наукова атестація з історії руського права.
Тож у процесі змін університетських статутів, положень про надання наукових
ступенів та численних постанов і розпоряджень МНО на юридичних факультетах
університетів відбулося не лише становлення власне системи юридичної освіти, а й
галузевої юридичної науки та номенклатури юридичних наукових спеціальностей.
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Однак на початку ХІХ ст. були засновані й заклади, які, вочевидь, виходили за
рамки сформованої тоді чотирирівневої системи: університети – гімназії – повітові
училища – парафіяльні училища. Такими закладами були ліцеї, гімназії вищих наук,
вищі училища і благородні пансіони, зазвичай утилітарного характеру. Вони були
унікальним і одночасно суперечливим явищем для освітньої системи імперії,
оскільки об’єднували навчальні курси університетів та гімназій і займали проміжну
сходинку між ними. Тим не менш, це були вищі школи, що мали сформувати
освічене російське чиновництво середньої та вищої ланки, з необхідними знаннями і
професійними навичками. Ці школи утворювалися з волі вищих станів та приватних
благодійників. Саме тому у системі освіти Російської імперії ліцеї мали виконувати
функції елітарних навчальних закладів «підвищеного особливого типу».
Були засновані: Демидовське вищих наук училище (з 1834 р. – Демидовський
ліцей) в Ярославлі; Волинська гімназія (з 18 січня 1819 р. – Кременецький ліцей);
Імператорський ліцей в Царському селі; Рішельєвський ліцей в Одесі; Ніжинська
гімназія вищих наук князя Безбородька (з 1832 р. – фізико-математичний, а з 1840 р.
– юридичний ліцей) та благородні пансіони Московського (1779–1830) та
Петербурзького (1818–1830) університетів. Навчальним закладом «особливого
типу» вважався й заснований пізніше (13 січня 1868 р.) ліцей в пам’ять цесаревича
Миколи в Москві (так званий Катковський ліцей). Спроба утворити ліцей в Орші
(нині – місто в Білорусії) не увінчалася успіхом. А згадані в сучасній літературі ліцеї
(О. Д. Єгоровим у Слуцьку [562, с. 10] та С. Р. Чуйко в Омську [1173, с. 9]) не були
вищими школами, не мали звичного для російських ліцеїв правового статусу та й
власне ліцеями не називалися [861, с. 80]. Тож із шести діючих ліцеїв Російської
імперії три (тобто половина) розміщувалися на території українських губерній.
Відкриваючи такі навчальні заклади, уряд Російської імперії визначав їх
педагогічну спрямованість і зміст навчання. Це породжувало певну спеціалізацію
підготовки чиновників і стало поштовхом до розвитку юридичної освіти не тільки в
рамках юридичних факультетів класичних університетів, а й у спеціалізованих
навчальних закладах (ліцеях), що готували юристів для органів державного
управління, адміністративно-господарських органів, судів тощо [854, с. 90]. З
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українських (за територією) ліцеїв безпосередню підготовку фахівців у галузі
юриспруденції здійснювали Рішельєвський ліцей (упродовж 1818–1865 рр.) та
Юридичний ліцей князя Безбородька (упродовж 1840–1875 рр.). Водночас широкі
юридичні знання давали у Волинській гімназії / Волинському (Кременецькому) ліцеї
(1805–1833) та в Гімназії вищих наук князя Безбородька (1820–1832). І хоча
вивчення права, а згодом і розвиток наукової юриспруденції в кожному ліцеї,
враховуючи їх різні цілі, організаційну структуру, роки діяльності, мали свої
особливості, вони були нерозривно пов’язані з російськими університетами.
Правовий статус ліцеїв, як і університетів, встановлювався Статутами. Держава
чітко регулювала їх права, підпорядкованість, органи управління, систему
фінансування, підбір викладацьких кадрів, перелік навчальних дисциплін, зміст
викладання, правила прийому, переведення та випуску. На них поширювалася
загальна, законодавчо закріплена процедура наукової атестації, підготовки наукових
кадрів та система службових прав професорсько-викладацького складу.
Ці навчальні заклади були долучені до реалізації загальнодержавної освітньої
мети – сформувати освічене російське дворянство, яке б позитивно впливало на
загальний стан освіти і культури всіх верств суспільства. Однак, крім власне цієї
мети, ліцеї, що діяли на українських землях, мали і власні цілі. Так, основою
виникнення Волинської гімназії стало прагнення польських громадських діячів
виховати освічену молодь, подальша діяльність яких мала б сприяти культурному, а
відтак і політичному відродженню Польської держави. Рішельєвський ліцей мав
підготувати місцеву молодь (здебільшого дітей іноземних переселенців) до
російської служби. Ліцей князя Безбородька створювався, щоб дати пристойну, але
не дорогу освіту дітям збіднілого місцевого (переважно українського) дворянства.
Отже, у ХIХ ст. освіта і наука стали окремим напрямом державної політики
Російської імперії. Було напрацьовано солідну нормативну базу у сфері освіти і
науки, за порівняно короткий проміжок часу були сформовані система державних
органів управління освітою та сітка навчальних закладів. Водночас відбулося
становлення власне системи юридичної освіти, зародження галузевої юридичної
науки та номенклатури юридичних наукових спеціальностей.
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2.2.

Організаційно-правові засади впровадження правознавчих курсів у

Волинській гімназії / Волинському (Кременецькому) ліцеї (1805–1833)
Території, які увійшли до складу Російської імперії в результаті трьох поділів
Речі Посполитої, були об’єднані у Віленський навчальний округ, попечителем якого
став Адам Чарторийський, відомий польський громадський та політичний діяч,
близький друг імператора Олександра І. На посаду візитатора (інспектора) шкіл
найбільш віддалених губерній округу (Волинської, Подільської і Київської) він
запросив польського вченого Тадеуша Чацького. Саме останній, разом із видатним
просвітителем, автором польської конституції Гуго Коллонтаєм, за активного
сприяння попечителя, заснував Волинську гімназію, згодом перетворену на ліцей.
Основною причиною виникнення цього закладу стало прагнення польських
громадських діячів виховати освічену молодь, подальша діяльність якої мала б
сприяти культурному, а відтак і політичному відродженню Польської держави.
Проінспектуваши школи на ввірених територіях, Т. Чацький рапортував про
занедбаний стан освіти краю. Виправляти ситуацію міністр народної освіти граф
П. В. Завадовський доручив саме візитатору, надавши йому широкі повноваження.
Тож Т. Чацький став реалізовувати задум – заснувати на Волині школу, яка була б
центром усіх шкіл краю і давала місцевим жителям вищу освіту [685, с. 26]. Як
візитатор Т. Чацький мав проводити у справі народної освіти ту політику, яку
диктували російські закони, тобто заснувати у кожній підлеглій йому губернії по
одній гімназії. Щоправда, він мав намір розширити гімназичну програму навчання
та поєднати загальну освіту, практичні знання й диференційований рівень
підготовки. До вивчення пропонувалися гуманітарні, математичні, природничі та
правові науки, а прикладні знання спрямовувалися на розвиток садівництва,
рільництва, хірургії, акушерства, ветеринарії та практичної механіки. Тож 7 вересня
1803 р. він провів розмову з Г. Коллонтаєм, який підтримав ідеї візитатора, проте
порадив не розпорошувати сили та кошти й організувати на Волині один вищий
навчальний заклад (університет чи академію), облаштувавши в ньому математичноприродничий, правничий, гуманітарний, а згодом і медичний відділи.
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Утім, щоб не наражатися на спротив Віленського університету та з огляду
нереалізованості ідеї заснувати другий університет в окрузі, вони прийняли
компромісне рішення – утворити взірцеву гімназію університетського типу в
Кременці, а паралельно проводити організаційну роботу для відкриття подільської і
київської губернських гімназій. Тож розпочалася кропітка праця. Т. Чацький збирав
кошти, а Г. Коллонтай розробляв, статут, навчальні плани та програми [861, с. 83].
Урочисте відкриття Волинської гімназії відбулося 1 жовтня 1805 року.
Розмістилася вона в корпусах колишнього єзуїтського колегіуму. Її правовий статус
визначався Статутом, що був затверджений напередодні – 29 липня 1805 року [353].
За тодішніми традиціями підпорядковувалася гімназія Віленському університету.
Однак за часів Т. Чацького заклад перебував під заступництвом візитатора, який
безпосередньо контактував з попечителем округу, нерідко оминаючи університет.
Згідно з § 7 Статуту вищою посадовою особою гімназії був директор, а префект –
його помічником. Директор здійснював загальне керівництво, дбав про правильний
хід навчання, чітке виконання програм, раціональне використання коштів. Префект
же відповідав за організацію навчального процесу, дотримання порядку й
дисципліни, здійснював виховні функції. У разі відсутності директора заміщав його.
Викладацький корпус гімназії складався з дев’яти старших та десяти
молодших учителів. Вони разом з директором та префектом формували «стан
гімназії» (§ 7 Статуту). Здійснюючи нагляд за учнями, префект опирався на
цензорів, репетиторів та домашніх наглядачів. Така система управління закладом
майже без змін проіснувала впродовж усього часу його діяльності. Лише в середині
1820-х рр. з метою посилення контролю над учнями та учителями було введено
посади інспекторів – помічників префекта.
Гімназія, за задумом засновників, мала служити університетом для всього
південно-західного краю. Тому її структура була унікальною і значно відрізнялася
від структури тогочасних російських гімназій, а програма навчання за рівнем
складності відповідала університетському курсу. Комплекс наук, представлених у її
навчальному плані, суміщав у собі два університетських факультети: історикофілологічний та фізико-математичний [650, с. 54]. Додамо також, що юридичним та
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медичним наукам, програми яких не поступалися університетським, відводилася
значна частка навчального часу, адже в перспективі засновники мали намір
перетворити гімназію на університет з традиційними для них чотирма факультетами
(історико-філологічним, фізико-математичним, медичним та юридичним).
У закладі були поєднані три ступені освіти (початкова, середня і вища), а
загальноосвітня підготовка – з професійною, яка мала починатися у початковій і
продовжуватися в середній школі. Гімназія являла собою «університет в мініатюрі»,
навчання в ній мало два рівні: нижчий – чотири однорічні класи та вищий – три
дворічні курси [484, с. 39]. Таким чином, повний курс навчання був розрахований на
10 років. Проте, всупереч тодішній шкільній системі, початковій і середній освіті в
гімназії відводилося менше часу (4 роки), ніж вищій (6 років). Водночас початкова
та середня освіта носили характер спеціальний, а вища, навпаки, енциклопедичний.
Основними предметами в нижчих класах були мови (латинська, польська,
німецька, французька та російська), а додатковими – арифметика, географія та
вчення етичні. Класи здійснювали підготовку до навчання на вищих курсах.
Вивчення кожної дисципліни в них мало розвинути пам’ять, мислення та моральні
відчуття наскільки це потрібно для опанування вищих наук [241, с. 137]. Тож
викладання велося від простих і більш зрозумілих предметів до вивчення цілісної
науки. Наприклад, учення етичні готували учнів до слухання курсу природного права.
Тобто, головною метою навчання в класах було «тренування пам’яті». Як бачимо, уже
тоді будувалися структурно-логічні схеми викладання наук.
Натомість вищі курси характеризувалися багатопредметністю. Для кожного
дворічного курсу були визначені основні дисципліни: фізико-математичних,
природничих, історичних, словесних та правових наук, що мали на меті «тренування
мислення» [685, с. 49]. Кожний курс складався з пари предметів, які вивчалися два
роки (І – математика і сучасна історія та географія; ІІ – фізика і право; ІІІ – хімія та
історія з літературою). Саме такий комплекс дисциплін відтворював факультети
тодішніх університетів. Для поглиблення знань із окремих наук пропонувалися
додаткові й довільні предмети. Зокрема, учні вивчали механіку, гідравліку, цивільну
та військову архітектуру, землеробство, садівництво, ветеринарію, анатомію,
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фізіологію, хірургію, акушерство тощо [241, с. 137]. Це були своєрідні
факультативи, які молодь обирала відповідно до власних інтересів чи керуючись
практичними міркуваннями. Згодом цей список поповнився курсами історії наук і
мистецтва, логіки, археології, східних мов. Довільні ж дисципліни (малювання,
музика, фехтування, кінна їзда, плавання, танці) мали розвивати таланти учнів.
Окрім цього, професійну підготовку надавали й окремі фахові школи, до яких
йшли діти, які закінчили чотири нижчі класи та не бажали продовжувати навчання
на вищих курсах. При закладі функціонували астрологічна обсерваторія та
метеостанція, було закладено ботанічний сад, обладнано кабінети (зоологічний,
фізичний, мінералогічний, моделей і машин, живопису), хімічну лабораторію та
зібрано нумізматичну колекцію. Гордістю гімназії стала її бібліотека, чільне місце в
ній займала правова література та зібрання нормативних актів [813, с. 31]. У 1811 р.
була заснована власна друкарня. Тобто гімназія мала солідну навчально-матеріальну
базу та являла собою «цілий політехнікум» [748, с. 65].
На відміну від 7-річних губернських гімназій переважно гуманітарного
профілю Волинська школа давала не лише початкову і середню освіту, а й
енциклопедичні знання з конкретних наук (університетського рівня) або досить
пристойну фахову підготовку. Головна мета її діяльності – готувати молодь для
служби в державі і в рідному краї, акцентуючи особливу увагу на підготовці
фахівців різноманітного профілю, діяльність яких служила б піднесенню всіх сфер
суспільного життя Волині. Цьому сприяв високий статус випускника. Учні вищих
курсів, склавши випускні іспити, отримували свідоцтво про закінчення гімназії, на
підставі якого Віленський університет вручав диплом (його власник прирівнювався
у правах до випускника університету і претендував на посади державної служби в
межах усієї імперії) [353]. Вихованці ж прикладних шкіл отримували від гімназії
«патент» на практичну діяльність із правом обіймати чиновницькі посади [289].
Викладання у Волинській гімназії велося польською мовою (російська мова
стала обов’язковою з 1825 р.). У нижчих класах вели уроки, які тривали щоденно з
8-ої до 11-ої та з 14-ої до 16-ої години. Окрім цього, певний час відводився на
підготовку до занять, повторення та закріплення матеріалу. Оскільки вільного часу
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фактично не залишалося, то щовівторка і щочетверга учням нижчих класів після
обіду надавався відпочинок. На старших курсах проводили лекції (пари), вправи та
різноманітні додаткові заняття для поглиблення пройденого матеріалу й ведення
експериментальних досліджень. Аудиторний час старших учнів був значно
більшим: з 8-ої до 12-ої та з 13-ої до 19-ої години щодня [1161, с. 36].
Вочевидь класи і курси не були об’єднуючим елементом навчальної
структури, а їх кількісний склад не був сталим. Учні вільно обирали предмети, які
вони бажали вивчати, об’єднуючись в групи по 50–70 осіб і формуючи, таким
чином, відділи за фаховими інтересами. Перевірку знань здійснювали на іспитах, які
влаштовували в присутності директора щоквартально (грудень, березень, червень)
для учнів нижчих класів та двічі на рік (лютий і червень) для слухачів вищих курсів
[484, с. 56]. Навчання закінчувалося випускними іспитами. Успішних учнів
нагороджували похвальними листами, срібними та золотими медалями.
Інтелектуальний потенціал викладачів гімназії був досить високим. Вимоги до
кандидата на посаду вчителя були близькими до вимог на професорські посади
університетів. Окрім вимог «високої моральності», він повинен був володіти
ґрунтовними знаннями та мати науковий ступінь доктора чи магістра. Окремі
кандидати на посаду вчителя повинні були представити наукову роботу, яка б
підтвердила їх фаховий рівень. І насправді, ті вчителі, які приїздили до Кременця,
були освічені діячі, відомі вчені, професори різних європейських вищих шкіл.
Спочатку це були іноземці – випускники Краківського та Віленського університетів,
потім – власні кременецькі вихованці, які пройшли стажування в університетах країни
чи за кордоном. М. Ф. Владимирський-Буданов зазначав, що «Кременець явно
змагався з Вільно і чимало професорів були кращі віленських» [484, с. 52].
Загалом викладачі гімназії становили досить поважний колектив. Так, першим
директором був професор Краківської академії, відомий математик Ю. Чех, а
першим директором ліцею – професор літератури, знаний польський поет і
драматург А. Фелінський. З гімназією пов’язані імена багатьох інших видатних
діячів культури і науки [813, с. 33]. Престиж закладу підтримували і його
випускники. Адміністрація турбувалася про наступність високого рівня викладання,
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сприяючи кращим вихованцям у підготовці до викладацької діяльності в
університетах країни або під час стажування за кордоном. Такі наукові вояжі не
були рідкістю зокрема й для правників (у Гамбурзі стажувався викладач права
природного, міжнародного, політичної економії та торгового права Кудлицький, а в
Геттінгені – професор римського та цивільного права І. А. Олдаковський).
У самій гімназії теж дбали про підвищення професійного рівня вчителів. Було
утворено три методичні відділки (літературний, моральний та природничий). Вони
діяли як науково-методичні осередки вчителів, де обмінювалися новими знаннями,
викладацьким досвідом, удосконалювали професійну майстерність. Щомісяця
відбувалися засідання відділків, на яких оприлюднювали наукові досягнення (до
речі, щонайменше раз на два роки кожен викладач зобов’язаний був презентувати
свою наукову розвідку), підбирали теми для офіційних публічних виступів,
обговорювали звіти, екзаменували кандидатів для стажування за кордоном тощо
[685, с. 33]. До обов’язку усіх викладачів входила й розробка «секстернів»,
підготовлених матеріалів (робочих зошитів) для вивчення предмета, які мали
відповідати тодішнім методичним і науковим вимогам та допомагати учню
закріпити набуті під час лекцій знання [1173, с. 40]. Після апробації їх публікували
спочатку як брошури, а згодом, доопрацювавши, як оригінальні підручники. Вже у
1824 р. кожен із професорів ліцею мав власний такий підручник [926, с. 410].
Отже, відтоді як відкрилася Волинська гімназія Кременець став центром
освіти південно-західного краю. Вона досить швидко зажила почесної слави та
користувалася шаленою популярністю. Місцева знать називала гімназію «надією
дітей своїх».. У перший рік до її лав вступило 280 учнів, у 1808 р. їх вже
налічувалося 422, а ще через два роки – 612. З усіх існуючих у Російській імперії це
була найчисельніша гімназія. У 1808 р. найближчою до неї за кількісним складом
учнів була Віленська – 309 осіб, тоді як Дерптська мала 45, Петербурзька – 50,
Московська – 62, Казанська – 141 та Харківська – 143 учні [861, с. 89]. У 1827 р.
кількість її вихованців досягла свого максимуму – 898 учнів [685, с. 35].
Зрештою, великий успіх Волинської гімназії спонукав Т. Чацького до
заснування таких же закладів у Подільській та Київській губерніях. Відтак, Перша
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київська гімназія була відкрита у січні 1812 р. на підставі особливого Статуту,
затвердженого 13 жовтня 1811 р., за яким вона фактично була віднесена до вищої
школи [358]. Її вихованці прирівнювалися до випускників університетів: отримували
звання студента та користувалися всіма наданими їм правами. Гімназію у Вінниці
відкрили вже після смерті Т. Чацького – у жовтні 1814 року [241, с. 138]. Хоча
обидві гімназії були побудовані за проектом Волинської, все ж вони не набули такої
гучної слави, як остання. А з прийняттям у 1828 р. нового Статуту гімназій, вони
були зрівняні в правах з іншими губернськими гімназіями [277].
Варто сказати, що незважаючи на славу і престиж, Кременецька гімназія мала
й недругів як серед російських чиновників вищого рангу, так і серед місцевого
дворянства. Якщо перші були прихильниками її русифікації та переміщення подалі
від кордону вглиб імперії у Звягель (Новоград-Волинський), Вінницю чи Київ, то
інші зажадали ревізії коштів. Тобто, вона перебувала під постійним прискіпливим
наглядом. Було навіть створено кілька спеціальних комісій: для розгляду справи про
«антидержавну діяльність» Т. Чацького (1807 р.) та для встановлення причин
«занепаду

гімназії»

(1810 р.).

Проте

завдяки

неймовірним

зусиллям

А. Чарторийського гімназія не лише залишилася в Кременці, а й 18 січня 1819 р.
була перейменована у Волинський (Кременецький) ліцей, який для Волинської та
Подільської губерній мав хоч «в деяких частинах замінити університет» [253].
Ні статут, ні програми навчання в ліцеї не зазнали змін, тобто це ще раз
підтверджує, що заклад з моменту свого відкриття являв собою вищу школу. Лише
деякі дрібні корективи в його управління та навчальне життя вносив попечитель
округу. Зокрема, директора ліцею стали обирати з-поміж місцевих поміщиків та
було збільшено штат викладачів та дещо змінено перелік предметів [469, с. 241].
Особлива увага в ліцеї приділялася вивченню права. Програми правових наук
прирівнювалися до програм Віленського університету, а рівень їх викладання не
поступався університетському. Вони були виведені в ранг основних дисциплін
вищих курсів та зорієнтовані насамперед на засвоєння місцевого права [177, арк.
24]. Однак знайомство з правом розпочиналося ще в нижчих класах з дисципліни
«Вчення етичні», а вже з 1818 р. читали курс «Моральних наук»: у третьому класі
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під «моральними науками» розумілися давня історія і науки моралі (кодекс честі), а
в четвертому – право природне й історія Греції [484, с. 40]. На вищих курсах
викладання права було організоване за зразком малого університетського відділення
[685, с. 58]. На другому курсі вчили природне право, політичне право та міжнародне
право, а на третьому – римське право та місцеві закони [241, с. 137].
Кожна навчальна дисципліна розпочиналася зі вступу, де пояснювалася
правова термінологія. За західноєвропейською традицією в тогочасному Кременці
домінуючим було природне право. Воно було покликане сформувати моральні
якості учнів, виховати їх громадянами, які добре усвідомлюють власні дії. Тому
насамперед учили: 1) обов’язки людини перед собою; 2) обов’язки перед Богом; 3)
обов’язки людини як члена суспільства. Значну увагу приділяли також викладанню
міжнародного права, яке охоплювало два розділи: 1) війни та укладення мирних
угод; 2) міжнародні зв’язки та угоди, посли та їх роль у міжнародному
співробітництві. У курсі політичного (державного) права розглядалися: 1) особисте
право громадянина; 2) торгівельне право; 3) судочинство [685, с. 58].
Високого рівня досягло викладання римського права, що було основою права
як такого. Натомість під місцевими законами розумілося польсько-литовське право,
тобто головним чином вивчали цивільне та кримінальне право. З посиленням
політики русифікації на початку 1820-х рр. вводилося й вивчення російського права.
Ліцеїстам, які цікавилися юриспруденцією, також пропонували загальну та
російську історію, політичну економію і статистику, історію римської і грецької
літератури та новітніх іноземних країн [241, с. 137]. Зрештою, спеціальні правові
дисципліни читали у фахових школах. Наприклад, у школі землемірів – «право,
пов’язане із землемірством» [1161, с. 40].
Відповідно до § 7 Статуту Волинської гімназії забезпечувати викладання
правових дисциплін мав старший учитель «державного домоводства і законів» [353].
Насправді ж у закладі постійно працювали декілька правознавців. Вони входили в
так званий моральний відділок, який формувався з префекта, ксьондза, професорів
права та викладачів моральних наук і логіки [685, с. 33]. Кременецькі правознавці
були представлені такими професорами: А. Й. Ярковский (1805–1824), М. Хонський

133

(1806–1833), Кудлицький (?), І. А. Олдаковський (1809–1817), Й. Б. Ярошевич (1815–
1828), Ю. Улдинський (1818–1833), О. М. Міцкевич (1827–1833).
Першим правником у гімназії став професор Антоній Йосипович Ярковський
(Anthony Yarkovsky) (1760–1828). Г. Коллонтай вважав його найбільш здібним
світським учителем [1186, с. 54]. Тож без вагань порекомендував професора на посаду
префекта і викладача права. Із 1805 р. А. Й. Ярковський був першим і довгі роки
незмінним префектом гімназії, а потім і ліцею (до 1824 р.). Читав він природне право та
моральні науки, за розробленою Г. Коллонтаєм програмою [1186, с. 60]. В її основі
була книга І. Стройновського «Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki
politycznej i prawa narodоw» (1785 р.), у 1809 р. перекладена російською мовою і
опублікована під заголовком «Наука права природного, політичного, державного
господарства і права народів». Саме вона тривалий час залишалася основним
навчальним посібником кременецьких правників. А. Й. Ярковський користувався
авторитетом серед своїх вихованців, позитивно впливав на формування їх національної
свідомості завдяки своїй ораторській майстерності, виголошуючи педагогічні
настанови учням гімназії [817, с. 36]. Але правознавчих праць вченого не знайдено.
Вчителем права Волинської гімназії був доктор філософії та вільних наук
Міхал Хонський (Michał Choński) (1779–1855). До його обов’язків входило
викладання таких предметів, як природне право та політична економія. Загалом в
історичних джерелах його більше згадують як викладача політичної економії, яку
читав з використанням двох традиційних систем – французького економіста Я. Сея та
засновника сучасної економічної теорії шотландця А. Сміта [685, с. 59]. Про
підготовку М. Хонським правознавчих праць відомостей не маємо.
Украй обмаль інформації про викладача Кудлицького (Kudlytsky). На посаду
професора права природного, міжнародного, політичної економії та права торгового
він був призначений візитатором Т. Чацьким. Згодом його відрядили до Гамбурга
удосконалювати знання з торгового права [484, с. 38].
Більше відомостей маємо про польського юриста, доктора права Ігнатія Алдон
Онуфрі Олдаковського (Ignacy Oldakovsky) (1785–1821). У 1809 р. він став доктором
права і став викладачем Волинської гімназії, де вісім років читав римське та цивільне
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право. Наступні два роки вивчав право в Геттінгені, після чого став професором
Віленського університету. Він був досить обдарованою, освіченою людиною,
підтримував тісні зв’язки з тогочасними науковцями. Можливо, саме дружба з відомим
дослідником історії права Великого князівства Литовського І. М. Даниловичем
сприяла його переїзду до Вільно. Однак життєвий і творчий шлях ученого обірвався
досить рано. Він помер від туберкульозу в 36-річному віці. Ще за часів викладацької
діяльності

в

Кременці

І. А. Олдаковський

опублікував

свою

першу

працю,

присвятивши її вивченню причин стійкого авторитету законодавства Юстиніана («О
przyczynach upowszechnienia i trwałej powagi prawodawstwa Justynijana po Szkotach i
Sądownictwach», Кременець, 1814). Серед інших його творів відома також робота «Про
право природне і філософію права» («О prawie przyrodzoném i filozofii prawa»), яка була
надрукована в 1822 р. у «Варшавському щоденнику» («Monitor Warszawski», з 1829 р.
– «Dziennik Warszawski»). Інші праці молодого дослідника залишилися в рукописах.
Яскравою постаттю серед кременецьких правників був Йосип Бенедиктович
Ярошевич (Joseph Yaroshevich) (1793–1860). У Волинській гімназії він працював
професором римського та польсько-литовського права У 1826 р. молодий учений
опублікував

у

«Варшавському

щоденнику»

свою

першу

працю

«Вплив

християнства на цивілізацію слов’ян» («O wpływie religii chrześcijańskiej na
cywilizację Słowian»). Це дослідження не залишилося непоміченим науковою
спільнотою, і Й. Б. Ярошевича запросили до Віленського університету. Передусім
учений відомий як автор тритомної монографії «Образ Литви з точки зору цивілізації
з найдавніших часів до кінця XVIII ст.» («Obraz Litwy pod względem jej cywilizacyi od
czasów najdawniejszych do końca w. XVIII». Вільно, 1844–1845), у якій, слідом за
І. М. Даниловичем прагнув довести необґрунтованість польської концепції історії
Великого князівства Литовського як частини польської історії. Окрему увагу він
приділяв дослідженням

литовського права, вивчав історію

та

етнографію,

український фольклор Підляшшя. Після смерті вченого в «Gazeta Polska» (1862, №
22) був опублікований повний список його наукових праць [817, с. 37].
Магістр права Віленського університету Юзеф Улдинський (Jozef Uldynsky)
(1792–1863) у 1818 р. став викладати у Волинській гімназії. За індивідуальними
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методиками він вів оригінальні уроки права. Професор був шанованою людиною в
Кременці. Був поціновувачем старожитностей, зібрав чималу нумізматичну
колекцію, яка за його заповітом була передана в мінц-кабінет Університету
св. Володимира [383, с. 56]. У науковому доробку вченого є навчальний посібник з
географії [817, с. 37]. Але про праці правознавчого характеру відомостей не знайдено.
Серед

викладачів

права

окреме

місце

займає

постать

Олександра

Миколайовича Міцкевича (A. Mickiewicz) (1804–1871) – найвідомішого професора
права ліцею, рідного брата польського поета Адама Міцкевича. Він навчався у
Віленському університеті, там здобув і ступінь магістра обох прав. Із 1827 р.
викладав у Волинському ліцеї, читав римське право та місцеві закони (цей курс
включав вивчення польсько-литовського цивільного і кримінального права). У
товаристві кременецьких професорів О. М. Міцкевича шанували як людину зі
знаннями, світлим практичним розумом та енергійним характером [1197, с. 156]. Він
єдиний кременецький юрист, який далі працював в Університеті св. Володимира, в
1834 р. був призначений екстраординарним, а в 1835 р. – ординарним професором
кафедри римського права (до 1838 року). У 1839–1858 рр. учений читав римське
право та кримінальне судочинство у Харківському університеті. Як зазначав
М. Ф. Владимирський-Буданов, О. М. Міцкевич «був, безперечно, і професором
обдарованим і своїми знаннями стояв нарівні з тогочасним станом правознавства
Європи (саме в історичній німецькій школі)» [484, с. 127]. Лекції з римського права,
зокрема інституції римського права із внутрішньою історією права та систему
приватного римського права, він читав латинською мовою за власними записками,
які базувалися на працях Г. Гуго, Х. Г. Гаубольда, Ф. К. Савіньї, пропонуючи своїм
слухачам насамперед справжні тексти джерел права. Серед його праць відома лише
промова «Характер римського права» («De juris romani indole», Харків, 1848).
Окремої уваги заслуговують оригінальні методики викладання права
кременецьких правознавців. Так, Й. Ярошевич запровадив особливі уроки – показові
судові засідання. У суді Кременецького повіту професор брав судову справу, учні,
детально її вивчивши та розподіливши ролі учасників судового процесу,
здійснювали її розгляд [685, с. 34]. У формі рольових ігор, залучаючи ліцеїстів до
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розгляду конкретних судових справ, проводив й Ю. Улдинський. У формі таких
інсценованих публічних судових засідань він приймав і іспити [733, с. 246].
Між тим поряд з позитивними надбаннями закладу організація навчального
процесу мала низку недоліків. Бажання засновників якнайшвидше перетворити
гімназію на університет призводило до порушення наступності навчальних планів
нижчих класів та вищих курсів; навчальні програми нерідко були недосконалими;
відчувалася відсутність чіткої послідовності знань. Хоча цей розрив компенсувався
високою майстерністю вчителів та інноваційними методиками навчання, проте
випадковий, хаотичний вибір предметів самими учнями не сприяв накопиченню
системних знань, призводив до ігнорування ними навіть базових дисциплін, що
тягло за собою поверхову «напівосвіту». З роками ситуація ставала більш
критичною, ліцеїсти групувалися вже не по відділах (за омріяною спеціалізацією), а
за певними науками. Тобто, викладання в ліцеї, за висловом М. Ф. ВладимирськогоБуданова, носило характер читання приватних курсів для бажаючих [484, с. 56].
За мовою та характером навчання, складом учнів і викладачів заклад був
польським. У 1821 р. із понад 600 вихованців ліцею лише 34 були православними
[484, с. 54]. Проте варто зазначити, що полонізація закладу відбувалася не стільки
через діяльність польських діячів (А. Чарторийського, Т. Чацького, Г. Коллонтая),
скільки через російську урядову політику, яка заохочувала поляків до організації
національних навчальних закладів. Як влучно зазначав Д. Бовуа: «˂…˃ звідки
беруться найбільші польські пророки? Вчилися або в Кременці, або в Вільно. Всі
походять із того регіону. Незаперечним є факт, що Росія відіграла тоді надзвичайно
позитивну роль для збереження і розростання польської культури» [1024, с. 34].
Однак згодом пропольська урядова риторика змінилася політикою тотальної
русифікації. На хвилі подій початку 1820-х рр. (справи про таємні товариства
Віленського університету) були спроби звинуватити й кременецьких викладачів та
ліцеїстів у неблагонадійності. Проте варто визнати, що адміністрація закладу завжди
була поміркованою і лояльною до влади, розуміючи, що будь-який прояв політичної
активності буде використаний нею як привід для його закриття. Як згадував перший
попечитель Київського навчального округу Є. Ф. Брадке, у Кременецькому ліцеї він
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зустрів «людей фанатично відданих тільки своїй науці, які мало задумувалися над
справами світу цього» [484, с. 53]. Про лояльність кременецьких професорів
свідчить і той факт, що 17 із них після переведення ліцею в Київ не зазнали жодних
утисків і перейшли працювати в Університет св. Володимира.
Хоча ліцей був здобутком польської культури, він мав значний вплив на
освітні традиції українських земель. Звичайно, не варто перебільшувати його
значення у становленні національної школи, однак і применшувати його роль не
слід. Скажімо, важко погодитися з існуючою в сучасній російській літературі
думкою, що «ніякого значення для розвитку юридичної освіти в Російській імперії
цей дивний навчальний заклад не мав. Переважну масу його учнів складали польські
шляхтичі, і головною метою їх освіти було прищеплення ненависті до Росії і до
всього російського» [1115, с. 92]. Тоді як знаходимо історичні свідчення
протилежного. Зокрема, запис на курси права у 1830–1831 рр. показує, що місцеві
закони у професора О. М. Міцкевича вивчали 19 ліцеїстів, також 19 осіб записалися
на курс державного права, тоді як політичну економію у професора М. Хонського
слухали дев’ять учнів [484, с. 55; 685, с. 59]. Певна річ, що такі здобутки, за
сучасними мірками, не можна вважати значними, проте в тогочасних умовах, коли
вища освіта імперії перебувала в стані становлення, вони видаються не такими вже й
скромними. Так, у Рішельєвському ліцеї в той же час (у 1830–1831 рр.) правову
освіту отримали лише шість студентів, а в 1838–1839 рр., коли відкрили його
самостійний юридичний відділ, студентами були всього 26 юнаків [813, с. 35–36].
Водночас самі вихованці закладу відзначали високий рівень освіти. Так, у
спогадах

А. Андрєєвського,

знаходимо:

«можна

похвалитися,

що

історія

викладалась Улдинським цікаво й з користю для учнів, що слухачі Хонського та
Ярошевича вийшли зразковими правознавцями» [308, с. LVII]. Випускники ліцею
займали різноманітні адміністративні та судові посади: М. Пясецький – працівник
Міністерства внутрішніх справ Російської імперії, П. Копчинський – депутат
Київського Верховного суду, Е. Петровський – секретар головного суду Волинської
губернії, Т. Рутковський – маршалок Брацлавської губернії [685, с. 46–47]. Численні
учні закладу стали гордістю школи та видатними діячами тієї епохи [861, с. 99].
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Припинив діяльність Кременецький ліцей у 1833 р., коли був переведений до
Києва і перетворений на Університет св. Володимира. Тривалий час усталеною була
думка, що заклад ліквідували через активну участь його вихованців та викладачів у
польському повстанні 1830–1831 років. Навіть у сучасній російській літературі
зустрічаємо твердження, що ліцей «ще до височайшого указу про його закриття, сам
перестав існувати оскільки всі його горе-учні приєдналися до польського бунту»
[1115, с. 92]. Проте аналіз документів та історичних джерел свідчить про інше.
Ще в 1923 р. академік М. П. Василенко довів помилковість цієї думки.
Причиною переведення ліцею була скоріш реакція влади на ті події та потреба
заснувати російську вищу школу в Києві. Насправді, у березні 1831 р., через голод
та поширення в Кременці епідемії холери навчання в закладі було тимчасового
припинено, а учнів відпустили по домівках до осені. Сам же ліцей, як установа,
існував і далі [469, с. 248]. Наприкінці 1831 р. навчання було відновлено. А вже
наступного року (12 квітня) з’явилось рішення про перенесення його до Києва, де б
він діяв як Київський ліцей. Однак заклад працював і навесні 1833 року. Водночас
Київський генерал-губернатор В. В. Левашов клопотав про заснування в Києві
юридичного інституту св. Володимира, проект цього закладу було затверджено
імператором 9 травня 1833 року. А згодом вирішили замість двох шкіл (ліцею та
інституту) відкрити один університет і вже 8 листопада 1833 р. це рішення отримало
офіційне підтвердження. Відтак Університет св. Володимира став наступником
Кременецького ліцею, як установа почав функціонувати 8 березня 1834 р., а його
урочисте відкриття відбулося 15 липня 1834 року [813, с. 36].
Отже, Волинський ліцей був дійсно унікальним закладом для свого часу.
Завдяки авторитетній професурі та вдалій організації навчального процесу, де
поєднувалися теоретичне навчання учнів з їхньою практичною підготовкою, було
створено своєрідний комплекс вищого навчального закладу та практичної
професійної школи. Професори-юристи відіграли значну роль у підготовці
правознавців та у формуванні інтелектуальної еліти краю. Вони популяризували
правові знання, своїми працями підсилювали інтерес до правознавства і, тим самим,
створювали підґрунтя для майбутніх фундаментальних правових досліджень.

139

2.3.

Нормативне регулювання освітньо-наукової діяльності юридичного

відділення Рішельєвського ліцею (1817–1865)
Становлення юридичної освіти в Одесі нерозривно пов’язане з першими
школами міста. Тоді на історію міста, зокрема і його шкільну систему, значний
вплив справила активна діяльність французів-емігрантів. Недаремно перші роки
історії Одеси, а особливо роки генерал-губернаторства А. Є. Рішельє (1803–1814) та
О. Ф. Ланжерона (1815–1822), названі «французькою ерою» [517, с. 13]. У цей час
емігранти володіли майже повною монополією на навчання дітей дворян. Вони
заснували перші одеські школи – училище колезького асесора Врето (1800 р.),
парафіяльну школу (1802 р.) та приватний пансіон для хлопчиків П. П. Вольсея
(1802 р.). Саме останній взяв під свою опіку герцог А. Є. Рішельє. І з 1 лютого
1805 р. пансіон став називатися Благородним виховним інститутом. Заклад був
закритого типу, готуючи дітей вищих станів до державної служби [847, с. 19].
Водночас для нижчих та бідних станів Одеси, виконуючи урядові вимоги,
було засновано публічну комерційну гімназію (включала парафіяльне (один нижчий
клас), повітове (два середні класи) училища та власне гімназію (три вищі класи)).
Нижчі та середні класи гімназії розпочали роботу в січні 1806 року. Натомість три
вищі класи так і не були відкриті, їх функції став виконувати Благородний виховний
інститут. Він був особливою гордістю герцога А. Є. Рішельє. Саме за його
клопотанням 11 березня 1808 р. інституту були даровані привілеї аристократичного
закладу [243, с. 125]. Разом із тим у 1811 р. інститут набув прав казенного закладу, а
його вчителі рахувалися на дійсній державній службі [267, с. 636; 1050, с. 7]. Тож
інститут став досить привабливим для молодих людей (зокрема й дітей російського
дворянства), які прагнули підготуватися до військової або цивільної служби. Так,
його вихованцями в 1812 р. було 113 осіб, в той час як у повітовому училищі
навчалося 27, а в парафіяльному – 69 юнаків [847, с. 20].
Водночас стрімкий розвиток міста як портового і торгівельного центру,
значний приток комерсантів-іноземців помітно збільшив кількість бажаючих
здобувати професійні знання. Але віддаленість Одеси від університетів цьому не
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сприяла. Тож необхідність відкриття публічних навчальних закладів, зокрема й
вищих, була очевидною. Змінив своє ставлення до громадської освіти й герцог
А. Є. Рішельє, який раніше був затятим прихильником закритих шкіл. Він запросив
до Одеси абата Ш. Д. де-Ніколя та довірив йому підготовку детального плану
виховання юнацтва, в основу якого було покладено ідею з’єднати публічну гімназію
з інститутом та «дати правила виховання більш до всього вітчизняного
пристосовані, й у викладання наук увести порядок більш класичний» [737, с. 110].
Це був продуманий крок герцога. Погоджуючись на таке об’єднання, він, з
одного боку, виказував свою прихильність МНО у справі облаштування в місті
публічної гімназії, а з другого – зберіг статус-кво свого дітища – Виховного
інституту. Проте в такому об’єднаному стані інститут і гімназія існували недовго і
2 травня 1817 р., за підтримки графа О. Ф. Ланжерона (нового генерал-губернатора
Одеси), був Височайше затверджений статут Рішельєвського ліцею [273]. Ліцей мав
замінити собою «існуючі комерційну гімназію, повітове і парафіяльне училища та
Виховний інститут» і мав «у собі всі поступові класи освіти» [273, с. 239].
Урочисте відкриття ліцею відбулося 7 січня 1818 року. Він, як і всі заклади
Новоросійського краю, спочатку підпорядковувався попечителю Харківського
навчального округу та університету, з 1823 р. – Одеському генерал-губернатору, а з
1830 р. – попечителю новоутвореного Одеського навчального округу. Важливо, що з
цього часу ліцей мав найвищий ранг серед всіх шкіл округу і контролював їх роботу.
Становлення системи управління в ліцеї теж відбувалося в кілька етапів. Спочатку
внутрішнє управління покладалося на правління (громадський орган, до складу
якого входили батьки ліцеїстів та директор ліцею, щоправда лише з дорадчим
голосом), а з 1819 р. правління із громадського перетворилося на педагогічний орган
(батьки були замінені професорами). Головою правління до 1823 р. був одеський
градоначальник, далі – Одеський генерал-губернатор і лише з 1826 р. – директор
ліцею. Контроль та нагляд за навчанням та мораллю вихованців здійснювали два
інспектори та 12 наглядачів. Матеріально-фінансову базу закладу складали: збір із
імпортованого хліба під час існування в Одесі порто-франко; прибутки з оренди;
допомога міста; кошти з казни, платня учнів; приватні пожертвування [847, с. 21].
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Згідно зі Статутом 1817 р. Рішельєвський ліцей готував правознавців,
комерсантів та вчителів. Вищими науками визнавалися – правознавство «у всіх його
галузях та відносинах» і право комерційне і морехідне [273, с. 240–241]. Хоч ліцей і
був вищим навчальним закладом, але все ж у перший період своєї історії (1818–
1837) і за структурою, і за навчальними планами він більше тяжів до гімназії, ніж до
університету. Так, заклад об’єднував: трикласне початкове підготовче училище;
п’ятикласний ліцей з внутрішніми (пансіонери) та зовнішніми (вільно приходящі
учні) класами; два вищі додаткові училища (правознавства і політичної економії та
комерційне) та педагогічний інститут (вважався внутрішнім класом). Повний курс
навчання для пансіонерів становив 10 років, для вільноприходящих учнів – вісім
років. У вищих училищах навчалися два роки. Викладання велося французькою
мовою, лише у вищих училищах – російською [847, с. 22].
Саме в училищах уводилася спеціалізація, характерна для вищої школи, проте
вона була досить умовною. Правознавців готували в училищі правознавства і
політичної економії (його вихованці вивчали чотири дисципліни: правознавство,
політичну економію, початковий курс «суспільного права» та німецьку мову).
Щоправда знайомство з правом розпочиналося ще в останньому класі ліцею,
вивченням дисципліни «право природне та народне». Комерційне училище, де
вивчали спеціальний курс комерційного й морехідного права, мало готувати
комерсантів. Всі юридичні предмети були об’єднані в одну кафедру юриспруденції
та політичної економії, яку обіймав один штатний професор.
У кінці 1820-х рр. структура закладу зазнала змін. Внутрішні і зовнішні класи
ліцею були об’єднані й утворено: трикласне початкове училище; чотири гімназичні
класи; чотири ліцейські класи розділені на філософське та юридичне відділення.
Педагогічний інститут залишили в попередньому статусі. А вже з 1831 р. в
структурі ліцею функціонував один підготовчий клас, шість гімназичних класів та
власне

чотири

ліцейські

класи

з

філософським

та

юридико-політичним

відділеннями. Тобто, ліцей складався із гімназії і власне ліцею. В гімназії
акцентували увагу на вивченні мови і математики, у ліцеї – спеціальних дисциплін.
Блок юридико-політичних наук включав: «теорію загального права», «російське
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правознавство», «науку про фінанси», «поліцейську наука» та «політичну
економію» [248, с. 436]. Відтак збільшився і список викладачів-юристів.
З огляду на те, що ліцей вважався вищою школою, його професорський корпус
мав формуватися так само, як в університетах. За Статутом 1817 р. професори та
ад’юнкти ліцею обиралися Правлінням (потім – Радою) з подальшим затвердженням
на посадах міністром. На кандидатів на ці посади поширювалися загальноросійські
правилами наукової атестації. Оскільки ліцей на той час перебував у процесі
становлення, то він не мав сталого корпусу викладачів, а вчених із «науковим
ступенем або гідністю» магістра чи доктора для зайняття посад ад’юнктів та
професорів не вистачало. Навіть університетські кафедри нерідко залишалися
вакантними. Тож в ліцеї призначали виконувачів посад. Часто один і той же
викладач читав лекції з різних предметів, іноді й з тих, які сам знав лише поверхово.
У ліцеї посаду штатного професора кафедри юриспруденції та політичної
економії в 1821–1825 рр. обіймав професор правознавства і політичної економії
П. Н. Протопопов. Потім виконувачами посади професора цієї кафедри були
професор латинської словесності І. Ф. Гриневич (квітень–вересень 1825 р.) та
кандидат Московського університету П. В. Архангельский (1825–1836 рр.), який у
1831 р. отримав необхідний науковий титул і був затверджений у званні професора
російського законознавства. До викладання юридичних дисциплін долучалися й:
ад’юнкт М. М. Лейпка (Лепка) (природне та народне право), професор І. І. Дудрович
(теорія загальних прав), професор П. О. Симонович (наука про фінанси та
поліцейська наука) (додаток А).
Зауважимо, що за правовим статусом ліцейські викладачі були близькі до
своїх університетських колег. Удостоєні учених ступенів, мали такі ж табельнопосадові привілеї, як і викладачі університетів: професори – чин VІІІ, ад’юнкти – ІХ
класу Табелі про ранги. На них поширювалися й права на пенсію [836, с. 23].
Важливо, що й статус випускника ліцею визначався на законодавчому рівні й
давав право на зайняття достатньо високих посад на державній службі. Його
вихованці мали права

університетських студентів. Залежно від станового

походження, успіхів у навчанні та результатів іспитів, ліцеїсти отримували різні
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чиновницькі ранги. Відповідно до § 102 Статуту після ліцейських класів, які
прирівнювалися до гімназичних, юнаки, маючи загальну підготовку, вступали на
цивільну службу в ХІІ класі Табелі про ранги, а на військову – після 3-місячної
служби офіцерами в нижчих чинах. Вільноприходящі ліцеїсти випускалися з правом
на чин ХІV класу (§ 105 Статуту). Вихованці педагогічного інституту, прослуживши
в ліцеї шість років, отримували право на чин ІХ класу (§ 104 Статуту). Юнаки, які
закінчували училище правознавства і політичної економії (з 1831 р. юридикополітичне відділення) набували чин ІХ класу [273, с. 256]. Це був досить високий
ранг, зокрема, відповідно до «Положения о производстве в ученые степени» від 20
січня 1819 р., його удостоювалися особи, які здобували ступінь магістра. Тож
випускники ліцею, набуваючи чин ІХ класу, отримували значні переваги по службі,
займали посади, які молоді люди з правами на ХІV клас, могли посісти лише маючи
10 років вислуги [184, с. 659]. При цьому зазначимо, що, окрім Рішельєвського
ліцею, чин ІХ класу своїм випускникам надавали тільки Царськосельський ліцей та
Училище правознавства. Навіть російські університети тоді випускали своїх
вихованців із правом на чин, не вище Х класу.
Новий виток розвитку ліцею пов’язаний із прийняттям нового Статуту
29 травня 1837 р. (вступив у дію з 1 січня 1838 р.) [355]. Зберігши свою назву, ліцей
із цього часу за структурою, програмами, системою викладання став фактично
вищим навчальним закладом. Він мав два відділення: фізико-математичне і
юридичне та інститут східних мов (утворений на базі Одеської школи східних мов,
відкритої ще 1 жовтня 1828 р.) [914, с. 639–640]. Не важко помітити, що така
структура була вже наближена до університетської, де існували фізико-математичні
відділення та юридичні факультети. Характер університетського факультету мало й
засноване у 1841 р. камеральне відділення ліцею. Саме в цей час держава
потребувала спеціалістів державного управління. За європейським зразком таких
фахівців у Російській імперії стали готувати на камеральних відділеннях. Перше
засноване у 1841 р. саме в Рішельєвському ліцеї. Такі ж відділення були відкриті й
при юридичних факультетах Санкт-Петербурзького (у 1843 р.) та Казанського (у
1844 р.) університетів та у Демидовському ліцеї (в 1845 р.) [835, с. 132–133].
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Новий Статут Рішельєвського ліцею встановив і новий порядок управління,
який був максимально наближений до університетського, затвердженого Загальним
університетським статутом 1835 року. Найвищим колегіальним органом була Рада
(у складі директора (голова), інспектора та всіх професорів), яка здійснювала
управлінські,

контрольні та

консультативні функції.

Господарські питання

вирішувало правління, у складі директора, інспектора та радника, який призначався
попечителем із викладачів ліцею. Правлінню підпорядковувалася й ліцейська
поліція [861, с. 112–113]. Статутом були упорядковані й фінансові надходження,
відтепер всі кошти, окрім невеликої суми, що вносилася Одеською міською думою,
виплачувалися з державної казни (річна сума на утримання ліцею становила 40 380
руб. 63 коп. сріблом) [799, с. 9]. Також ліцей володів будинком (двоповерхова
кам’яна будівля вартістю 77 тис. руб.), а з 1857 р. переїхав у новозбудовану споруду.
Згідно зі Статутом 1837 р. Рішельєвський ліцей готував фахівців для цивільної
та військової служби. Курс навчання на юридичному відділенні був наближений до
університетського і забезпечував підготовку спеціалістів із глибокими і системними
знаннями. У сфері юриспруденції таку підготовку студентам забезпечували
викладанням таких предметів: словесність римська, енциклопедія і історія
правознавства, російське законознавство, римське законознавство та практичне
судочинство (§11 Статуту). Кількість юридичних предметів відповідала кількості
професорських кафедр.

Також юристам читали загальноосвітні (філософія,

російська словесність, загальна і особлива російська історія і статистика) та
богословські (зокрема й церковне право) дисципліни (§12, 13 Статуту).
Втім, перелік навчальних курсів не був сталим, і упродовж наступних років
запроваджувалися нові університетські предмети: закони державного благоустрою і
благочинності та закони казенного управління (1839 р.), судова медицина (1841 р.)
[835, с. 133]. Новий розподіл дисциплін, встановлений 11 листопада 1841 р.,
включав:

церковне

право,

римську

словесність,

енциклопедію

та

історію

правознавства, російське законознавство, римське законознавство, практичне
судочинство, судову медицину та державне господарство (політекономія та наука
про фінанси) [252]. У кінці 1844/45 н. р. наука про фінанси була відділена від
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політичної економії та об’єднана з позитивним фінансовим законодавством, у
1846 р. увели міжнародне право, виокремивши його з енциклопедії й історії
правознавства, а з 1847 р. – російське державне право [799, с. 54]. На кафедрі
практичного судочинства стали читати російське цивільне право і межові закони та
російське кримінальне право. Тоді ж виділилася «енциклопедія правознавства», а
римське законознавство та римська словесність утворили курс «римське право»
[799, с. 56]. Тож перелік і назви дисциплін та професорських кафедр змінювалися.
За планом юридичного відділення навчалися й вихованці інституту східних
мов, яких готували для державної служби з «достатніми в східних мовах знаннями,
для зайняття посад перекладачів» [273]. Саме тому поряд з арабською, турецькою і
перською мовами, студенти вивчали всі правові дисципліни юридичного відділення.
Проте згодом, віддаючи перевагу викладанню східних мов, юридичні науки
скорочувалися [835, с. 134]. А в жовтні 1854 р. студенти інституту були переведені
до відкритого у Санкт-Петербурзькому університеті факультету східних мов [260]..
На інших двох відділеннях ліцею мали вивчати окремий предмет «огляд
російських законів» [252], утім з 1846/47 н. р. на фізико-математичному відділенні
його викладання припинили. А для камерального відділення були введені такі
курси, як: закони державного благоустрою і благочинності, закони про повинності
та фінанси, російські цивільні та російські кримінальні закони [799, с. 55]. Тож
відділення готувало фахівців із глибокими знаннями публічно-правових дисциплін.
Таке впорядкування навчальних дисциплін та програм їх викладання
поступово забезпечило впровадження спеціалізації навчання в ліцеї і, як наслідок,
формування певних рівнів підготовки фахівців у сфері юриспруденції. Водночас
освіта набувала більш-менш регулярного і наукового характеру, а навчання було
орієнтоване переважно на вивчення фундаментальних наук. Відтак, випускники
ліцею здобували якісну юридичну підготовку близьку до університетської.
Строк навчання в ліцеї становив три роки (шість півріч). Прийом студентів
проводився один раз на рік перед початком першого півріччя. Порядок вступу
регулювали Статут ліцею та низка міністерських постанов. Усі бажаючі стати
ліцеїстами складали іспит із предметів гімназичного курсу. Зауважимо, що в той час
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юнаки, які були відраховані з гімназій через неуспішність чи погану поведінку,
допускалися до вступних іспитів в університети та ліцеї імперії [368]. Тому при
зарахуванні в ліцей перевагу надавали все ж гімназистам, які мали «схвальний
атестат», нерідко їх звільняли від вступних іспитів. Згодом вимоги до вступників
підвищилися. Так, у 1841 р. циркуляр міністра встановив, що відраховані з гімназій
учні могли вступати до університетів та ліцеїв лише через рік після відрахування, а
відрахованих за погану поведінку приймали в студенти під відповідальність ради
навчального закладау і лише при наявності «свідоцтва про дійсне їх виправлення»
[369]. З 1844 р. в Рішельєвський ліцей заборонялося приймати осіб, які мали
незадовільні оцінки за гімназичний курс [251, с. 47–48]. А розпорядженням міністра
від 21 травня 1858 р. не зараховували в ліцеїсти юнаків, які на вступних
випробуваннях отримали хоча б одну незадовільну оцінку [268, с. 18]. При вступі
подавали документ про походження, без якого з 1847 р. в студенти ліцею не
приймали [250]. Це давало змогу не лише перевіряти благонадійність вступників, а й
прискорювати оформлення випускникам атестатів та їх вступ на державну службу.
У 1860 р. МНО затвердило правила для вступних іспитів в університети [258].
На їх основі були уніфіковані правила вступної кампанії для всіх інших вищих шкіл
імперії, зокрема і Рішельєвського ліцею [261]. Відтак його студентами могли стати
юнаки, які досягли 16-річного віку та склали вступний («повний» або «скорочений»)
іспит. «Повний іспит» (з усіх гімназичних предметів) складали особи, які не
закінчили курс навчання і не отримали атестат гімназії чи дворянського інституту,
випускники всіх інших середніх навчальних закладів та особи з домашньою
освітою. Право ж на «скорочений іспит» (лише з окремих предметів, перелік яких
був установлений для кожного окремого відділення ліцею) мали випускники
гімназій та дворянських інститутів. Натомість власники «відмінних» атестатів
звільнялися і від такого випробування. Вступники подавали особисте прохання про
вступ, атестат або свідоцтво про освіту; метричну посвідку про народження і
хрещення та документи про стан [258; 370]. Іспити приймала спеціальна комісія у
складі професорів ліцею та вчителів гімназії [261]. Для оцінювання знань
використовували три оцінки: «вельми задовільно», «задовільно» та «незадовільно».
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Ліцеїстами ставали ті особи, які задовільно витримали випробування. Отже ліцей, за
вимогами до вступників, відтоді офіційно прирівнювався до університетів.
Основною формою занять в ліцеї були лекції, які вели упродовж дня. Лише в
1841 р. міністр унормував навчальний час. Лекції читали з 8 до 14 години (по шість
годин на день) [254]. Викладачі ліцею готували детальні конспекти своїх лекцій, які
затверджувалися радою ліцею [605, с. 5]. Ретельно відбирали й рекомендовані до
вивчення джерела та посібники. Згодом навчальна діяльність викладачів ліцею була
поставлена під досить жорсткий контроль. 23 січня 1851 р. МНО видало особливі
інструкції всім ректорам і деканам університетів та директорам ліцеїв, якими всіх
професорів зобов’язали перед початком лекцій подавати директору детальну
програму зі свого предмета, вказавши обсяг, послідовність, методи його викладання
і рекомендований посібник [224]. Затверджувала програму Рада ліцею, читати лекції
без такого затвердження не дозволялося. В інструкції були виписані чіткі вимоги до
програм, які були ідентичними для всіх ліцеїв Російської імперії [835, с. 135].
Контроль знань із кожного предмета проходив у формі усного опитування,
навчальний рік – перевідними, а трирічний курс навчання – випускними іспитами.
Порядок їх проведення визначали особливі правила, введені в дію 19 серпня
1839 року [322]. Знання оцінювали за шестибальною шкалою від «0» до «5».
Студенти з середньоарифметичною оцінкою з усіх предметів не нижче «2,5», за
умови, що жоден предмет не був оцінений нижче «2», переводилися на наступний
курс [835, с. 135]. Певних змін зазнала система оцінювання за новими правилами від
31 травня 1845 р. [323]. Для визначення загальної оцінки, як і раніше, виводилося
середнє арифметичне з оцінок кожного предмета. Але тепер перейти на наступний
рік чи отримати атестат могли особи, загальна оцінка і оцінка з кожного іспиту яких
була не нижча за «3». Важливо, що при переведенні та випуску враховувалася й
оцінка з поведінки, яка також мала бути не нижчою за «3» [835, с. 135]. Водночас
для отримання атестата, окрім іспитів, третьокурсникам необхідно було написати
випускну роботу – «міркування» з одного з предметів відділення [323, с. 15].
Для заохочення студентів, як і в університетах, Рада ліцею щорічно проводила
конкурс наукових праць. Пропонували дві конкурсні теми, а 1859 р. – три, по одній
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для кожного відділення [115, арк. 3]. Автори кращих творів нагороджувалися
золотими та срібними медалями або отримували «схвальний відгук». Переможців
щорічного конкурсу звільняли від написання випускного «міркування» [355, с.1277].
Студенти-юристи неодноразово удостоювалися таких нагород. Зокрема, лише за
роботи по праву ліцеїсти отримали 12 медалей, а тематика робіт і сьогодні вражає.
Вони вивчали питання римського спадкового права, причини злочинів та судові
докази, систему управління та фінансову систему, пам’ятки права [861, с. 129, 677].
Рівень цих праць був досить високий. Найоригінальніші отримували рекомендації
до друку і публікувалися за кошти ліцею, зокрема робота О. Веліканова «О реформе,
какую произвел Сократ в философии, ея причинах и следствиях» (1842 р.). Срібною
медаллю була відзначена й праця С. В. Пахмана (згодом – відомого цивіліста)
«Поэтический характер народных русских песен и сказок, их особенности в языке,
стихосложении и содержании…» [606, с. 19].
Зауважимо, що правилами про іспити дозволявся перехід в ліцей студентів
університету [323, с. 17]. Але такі переводи були поодинокими, значно частіше
ліцеїсти переходили в університети. Відповідно до роз’яснення МНО як студенти,
так і випускники Рішельєвського ліцею зараховувалися в університети за
результатами іспиту лише на перший курс [306].
Мотивацією для отримання якісних знань служив табельно-посадовий статус
випускника, що, як і раніше, встановлювався законодавчо. Так, за Статутом 1837 р.
(§ 94) усі вихованці ліцею, які пройшли повний курс навчання та отримали
«похвальні атестати», при вступі на цивільну службу мали право на чин ХІІ класу
Табелі про ранги. Вони, як і випускники російських університетів, отримували
звання дійсного студента та згідно з § 112 Загального статуту університетів 1835 р.
допускалися до іспиту на звання кандидата [294]. Обираючи військову службу,
ліцеїсти мали однакові права з випускниками університетів на отримання першого
офіцерського чину. Окрім цього, з 1840 р. випускникам ліцею було дозволено
нарівні з дипломованими учителями займати посади домашніх наставників [244].
Викладацький корпус у ліцеї складався з професорів і ад’юнктів. Норми
Статуту

1837 р.

відтворювали

порядок

формування

викладацького

складу,
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визначений

Університетським

статутом

1835 року.

Відтак,

встановлювалася

категорична вимога, що «ніхто не може бути обраний в професори і ад’юнкти ліцею,
не маючи ступеня доктора чи, принаймні магістра того факультету, до якого
належить кафедра» [355, с. 1275]. Тобто, претенденти на посади викладачів ліцею
складали іспити і захищали дисертації в університетах, керуючись загальними
правилами. Щоправда, міністр народної освіти на свій розсуд міг призначати
викладачами осіб «відмінних вченістю і даром викладання» з потрібним для того
ступенем. Хоча викладачів, які б відповідали цим вимогам, бракувало, все ж
професорсько-викладацький склад ліцею був досить професійним. На юридичному
відділенні в різний час працювали 20 професорів та ад’юнктів (додаток А).
Ліцейські викладачі здійснювали функції, аналогічні до тих, які виконували
професори та ад’юнкти в університетах. Однак, на відміну від університетських
колег, викладачі ліцею не вважалися вченими. Втім, це не позбавляло їх права вести
наукову роботу [836, с. 23]. Як і належить викладачам вищого навчального закладу,
вони готували статті, навчальні посібники, дисертації, монографії, отримували
ступені магістрів, а потім і докторів в університетах імперії; удосконалювали свої
знання в закордонних відрядженнях. За роки існування ліцею щонайменше 10
викладачів-юристів отримали науковий ступінь, а 8 із них: О. М. Богдановський,
М. С. Власьєв,

Ф. І. Леонтович,

В. А. Ліновський,

О. В. Лохвицький,

М. І. Максимов, С. В. Пахман, М. О. Соловйов – захистили дисертації.
Професори ліцею виступили ініціаторами створення Одеського товариства
історії і старожитностей. Вони були і дописувачами започаткованого товариством
часопису «Записки Одесского общества истории и древности». Силами ліцейських
професорів видавалися: «Новороссийский календарь» (з 1838 р. – офіційний журнал
ліцею), «Одесский вестник» (у 1858 р. – газета ліцею), «Южный сборник»,
«Одесский альманах». Юристи були не лише авторами публікацій, а й редакторами
цих видань. Так, О. М. Богдановський редагував «Одесский вестник» (1858 р.) та
«Новороссийский календарь» (1858–1862 рр.), а потім редактором останнього
часопису став М. І. Максимов. Він же з 1859 р. видавав і «Южный сборник».
Наукові статті професорів ліцею розміщували й на шпальтах центральних часописів.
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Варто зазначити, що одеські вчені успішно презентували свої роботи й за кордоном.
Так, у 1856 р. бельгійська газета «Le Nord» опублікувала низку статей про
суспільний побут в Бессарабії професора О. В. Лохвицького [607, с. 6].
Досить суттєвою формою оприлюднення наукових розвідок були доповіді на
щорічних урочистих актах ліцею. Зокрема, актові промови мали викладачі-юристи:
О. М. Богдановський,

М. С. Власьєв,

А. Я. Комарницький

В. А. Ліновський,

М. І. Максимов, В. П. Пахман, А. О. Рафалович, М. О. Соловйов.
Звертає на себе увагу практика ліцею відправляти за кордон викладачів «для
удосконалення в науках». Такі закордонні відрядження мали О. В. Лохвицький (у
1857 р. та у 1859 р.), О. М. Богдановський (у 1861 р.), М. С. Власьєв (у 1862 р.) [861,
с. 116]. Важливо, що ліцей всіляко намагався фінансово допомогти молодим ученим,
залучаючи благодійні внески. Так, у 1861 р. М. С. Власьєву на поїздку до Москви
ліцей видав 300 руб. Професор О. М. Богдановський на закордонне відрядження
отримав 1200 руб. Нерідко закордонні відрядження фінансувалися із сум, зібраних
за читання публічних лекцій. Саме з такою метою у 1856–1857 рр. О. В. Лохвицький
читав лекції «О положении женщины по русскому праву».
Отже, умови, створені в ліцеї, певний час цілком відповідали рівню розвитку
освіти. Утім, наприкінці 1850-х р. заклад уже не справлявся з викликами суспільнополітичного життя, а суто енциклопедичний характер викладання не задовольняв
попит на освіту. Тож ліцей почав втрачати колишню популярність, кількість його
студентів різко скорочувалася. Так, якщо з 1848 р. до 1851 р. ліцеїстами були від 213
до 225 осіб, то в 1857 р. їх нараховувалося лише 81 особа. Все частіше вихованці
залишали ліцей до закінчення повного курсу навчання, переходячи в університети.
Якщо в 1857 р. в університети перейшло сім ліцеїстів, то в 1860 р. їх було вже 19, а в
1862 р. – 24 особи (тоді становило 24 % від повного складу студентів) [861, с. 118].
Зупинити занепад ліцею, на думку його керівництва, могла реорганізація
закладу в університет. Проте зауважимо, що ця ідея виникла значно раніше. Зробити
його університетом мав намір ще Д. М. Княжевич (у 1837–1844 рр. – попечитель
Одеського навчального округу). Впроваджуючи в дію Статут 1837 р., він не лише
ініціював, а й сприяв покращенню ліцейського викладання з метою наблизити його
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до університетського, а потім відкрити й університет. Проект такого перетворення
був ним підготовлений у 1844 р., але його передчасна смерть зруйнувала ці плани.
Причини занепаду ліцею в 1857 р. у доповідній записці міністру вдало
визначив Попечитель Одеського навчального округу М. І. Пирогов. По-перше, це
багатопредметність та поєднання наук, які не пов’язані між собою і належали до
різних галузей знань, що призводило, з одного боку, до перевантаження студентів, а
з другого – до неповноти, поверховості викладання спеціальних наук. Саме тому,
«ті, хто шукав вищу освіту, природно, прагнули туди, де вона дається повніше»,
тобто в університети [608, с. 24]. По-друге, разюче відчувалися брак коштів та
нестача необхідних посібників. По-третє, права випускників ліцею не були
заохоченням найдостойніших і не спонукали їх до праці [196, с. 20–21]. Водночас
професори ліцею, хоч і мали ті ж права, що й їх університетські колеги, викладали
по декілька дисциплін, а отже, знайти охочих обійняти ці посади при такому
навантаженні було складно. Тож деякі кафедри тривалий час залишалися
вакантними, а ліцейське керівництво, порушуючи встановлені правила, змушене
було залучати на посади осіб, які мали ступінь лише кандидата. Це, поза всяким
сумнівом, позначалося на якості викладання. Тож стає зрозумілим, що в такій
ситуації потреба реформування ліцею була очевидною. Але зусилля М. І. Пирогова
не увінчалися успіхом. Через відсутність коштів на облаштування університету
міністерство відхилило два його проекти. Не отримали підтримки й ще кілька
пропозицій реформування ліцею, підготовлені за сприяння наступних попечителів
округу М. Р. Ребіндера та М. М. Могилянського. Врешті до цієї справи долучився
Новоросійський і Бессарабський генерал-губернатор граф О. Г. Строганов. За його
сприяння у 1861 р. одесити подали прохання про перетворення ліцею на університет
імператору Олександру ІІ, який в цей час перебував в Одесі. Імператор схвалив ідею
облаштування університету і велів внести на розгляд МНО проект такої реформи.
Здавалося, справа про перетворення ліцею йшла до успішного завершення. Але
через різні обставини відкриття університету відклали на кілька років [861, с. 119–
120].

І лише

11

липня

1864 р.

імператор

велів

реорганізувати

Новоросійський університет та відкрити його 1 травня 1865 року [285].

ліцей

у
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Зауважимо, що весь час перманентної реформи ліцей продовжував свою
діяльність. Удосконалювали навчальні програми за зразком університетських. Ще в
1855 р. інспектор ліцею І. Г. Міхневич пропонував змінити систему викладання та
запровадити читання лекцій практичного спрямування, адже головна мета
ліцейської освіти – підготувати державних чиновників, тому «наукові інтереси» є
другорядними. Натомість викладач кримінального права О. М. Богдановський
відкидав ідею «вузького практицизму», однак не заперечував необхідності
впровадження чіткої спеціалізації на всіх відділеннях ліцею. Він переконував, що
підготувати «гідного чиновника для всякої служби» можна лише тоді, коли молода
людина «освоїть дух та ідею кожної науки, а це в свою чергу можливе тільки тоді,
коли наука викладається як наука» [520]. Врешті, ця дискусія тоді залишилася на
папері. І лише у 1859 р. О. М. Богдановський, який обійняв посаду інспектора, вніс у
раду ліцею «Предложения относительно некоторых изменений в учебной части
лицея». На підставі цих пропозицій було вироблено новий план викладання, що
передбачав зосередження на перших двох курсах вивчення загальних предметів, а на
третьому – предметів спеціальних [771, с. 40]. Водночас професор ініціював
запровадження практичних занять. І власне сам для занять із судочинства брав
кримінальні справи Одеського повітового суду [116, арк. 2].
На початку 1860-х років змінилася й кафедральна структура. Юридичне
відділення діяло в складі кафедр загальних (філософії, німецької мови, загальної та
російської історії, російської словесності, догматичного богослів’я) та юридичних
(римської словесності, державного права й історії російського права, цивільного і
кримінального права та судочинства, міжнародного права і законів благоустрою,
повинностей і фінансів, енциклопедії законодавства та римського права, політичної
економії та статистики) предметів [220, с. 691]. Втім викладачі часто читали по
декілька курсів, тож назви їх кафедр формувалися об’єднанням назв цих курсів.
В останні роки діяльності ліцею більшість дисциплін та рівень їх викладання
відповідали університетським вимогам. Доповідаючи про хід викладання наук у
1863/64 н.р., професор О. М. Богдановський зазначав, що два курси професора
В. Н. Юргевича (римська словесність і римські старожитності) носили «абсолютно
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університетський характер», а викладач курсу цивільного права та судочинства
Д. Кленовський може «з користю зайняти штатну кафедру в університеті» [269, с.
95–96]. Новій структурі кафедр, яка була затверджена університетським статутом
1863 р., відповідали і ще кілька юридичних курсів ліцею, зокрема енциклопедія
права, римське право з історією та догмою римського права, міжнародне право,
цивільне право та судочинство, кримінальне право та судочинство [295]. У 1863/64
н. р. юристам читали також закони державного благоустрою і благочиння та закони
про фінанси і повинності [269]. Отже, такий стан навчального процесу, змісту
освіти, рівня викладання сприяли перетворенню ліцею на університет.
У 1863/64 н. р. студентам (їх було 77 осіб: 56 юристів, 11 камералістів та 10
математиків) дозволили слухати предмети як другого, так і третього курсу, а навесні
скласти випускні іспити. Відтак влітку 1864 р. в ліцеї залишилося всього 27
студентів: шість – на фізико-математичному відділенні та 21 – на юридичному, для
яких і розпочали наступний 1864/65 н. р. [771, с. 99, 101, 109]. У цей останній
навчальний рік лекції тривали до березня, а в березні-квітні були проведені іспити і
до 1 травня 1865 р. ліцей припинив свою діяльність.
Отже, за майже 50-літню історію Рішельєвський ліцей пережив періоди свого
становлення, розквіту й занепаду. Тривалий час заклад відповідав суспільним
потребам. Ліцей підготував значну кількість фахівців та виховав плеяду відомих
діячів науки і культури. Найбільш знатні родини не тільки з України, а й зі столиці
та інших міст імперії віддавали в ліцей на навчання своїх дітей. Тут вчилися сини
князя Волконського, графа Сен-Прі, князя Четвертинського, барона Остен-Сакен,
князя Воронцова. Багато випускників ліцею вступили до російських та зарубіжних
університетів. Серед них було чимало відомих у майбутньому діячів: юристицивілісти С. В. Пахман, М. В. Шимановський, професор Берлінського університету
К. І. Бернштейн, професор-романіст І. Г. Табашніков та ін. [861, с. 118].
Хоча Рішельєвський ліцей не складав конкуренції юридичним факультетам
російських університетів, все ж не можна заперечувати його здобутків у підготовці
фахівців для державної служби. За період дії першого Статуту (1818–1837) його
вихованцями в середньому в рік були 78 пансіонерів та 198 вільноприходящих. За ці
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роки було здійснено одинадцять випусків. Право на чин отримали 88 випускників:
сім осіб – чин IХ класу, 17 – Х класу; 19 – ХII класу; 45 – ХIV класу. З них, за
неповними даними, 25 осіб – це випускники училища правознавства і політичної
економії (з 1831 р. – юридико-політичного відділення) [849, с. 24]. Натомість з
1838 р. до 1864 р. атестати отримали 808 ліцеїстів, випускників-юристів серед них –
282 особи і 334 – закінчили камеральне відділення, тобто 77 % усіх випускників
ліцею мали ґрунтовну юридичну підготовку [837, с. 136].
Значною є наукова спадщина викладачів Рішельєвського ліцею. З огляду на те,
що він вважався вищим навчальним закладом, становлення наукових правових
досліджень в його стінах відповідало загальним тенденціям. Навчальні програми
ліцею були наближені до університетських, підбір викладачів-правників так чи
інакше здійснювався з урахуванням вимог розподілу предметів університетськими
статутами. Звичайно, за час діяльності ліцею конфігурація юридичних кафедр та
предметів змінювалася. Зокрема, у перші два десятиріччя існування закладу право
читали в досить обмеженому обсязі, а викладачі вели лекції, зазвичай, за власними
нотатками. Тож говорити про наукове вивчення юриспруденції чи принаймні про
розвиток ґрунтовних правових досліджень у цей період не доводиться.
Уже після реорганізації закладу на підставі Статуту 1837 р., враховуючи зміни
в Університетському статуті 1835 р., у структурі юридичного відділення ліцею були
утворені юридичні кафедри: енциклопедії і історії правознавства, російського
законознавства, римського законознавства та практичного судочинства. Кількість
кафедр відповідала кількості юридичних предметів. Пізніше, у 1840-х рр., їх список
було доповнено. Відповідно, кількість кафедр та їх назви змінювалися. Так, кафедру
російського законознавства поповнили предмети російське державне право, закони
державного благоустрою і благочинності, закони про фінанси та повинності. На
кафедрі практичного судочинства стали читати російське цивільне право і межові
закони та російське кримінальне право. У 1841 р. була утворена й кафедра судової
медицини. Новоутворений курс «римське право» та виділена із енциклопедії права
дисципліна «міжнародне право» утворили кафедру римського та міжнародного
права замість кафедри римського законознавства. Отже, ні дисципліни, ні кафедри
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ліцею, не були сталими, адже сама система юридичних наук перебувала в стані
зародження. Викладачі часто читали по декілька курсів, а назви їх кафедр
ототожнювалися із цими курсами чи їх науковою спеціальністю. Тож кафедральна
структура постійно трансформувалася й у 1860-х рр. вже діяли такі кафедри:
цивільного і кримінального права та судочинства; державного права і історії
російського права; міжнародного права і законів благоустрою, повинностей і
фінансів; енциклопедії законодавства та римського права. Викладач-богослов читав
юристам церковне (канонічне) право. Зауважимо, що з появою нових дисциплін
формувалися й нові напрями наукових досліджень. Втім, інтереси вчених не
обмежувалися ні рамками займаних ними кафедр, ні предметами, які вони читали.
Водночас й наукова продукція в той час не була багатою ні кількісно, ні якісно.
Відтак, аналіз здобутків учених ліцею проведено в межах умовно об’єднаних груп.
Це зокрема: теоретико-філософські та історико-правові науки; римське право; науки
кафедри російського законознавства (державне право, державний благоустрій і
благочинність, фінанси і повинності); міжнародне право; цивільне і кримінальне
право, судочинство, судова медицина; церковне (канонічне) право.
Спочатку всі теоретико-правові, філософсько-правові та історико-правові
дисципліни зосереджувалися на одній кафедрі енциклопедії і історії правознавства.
Однак із часом кількість дисциплін збільшувалася і вони утворювали різні кафедри:
«енциклопедії законодавства та римського права» й «державного права і історії
російського права». До читання лекцій із енциклопедії й історії правознавства,
філософії права, історії руського права долучалися як штатні викладачі відповідних
кафедр, так і викладачі інших кафедр. Не всі вчені мали наукові здобутки, але
окремі ліцейські професори створили праці, які тісно пов’язані зі становленням і
розвитком теоретико-правової та історико-правової науки.
Так, творча спадщина М. О. Соловйова (?–1856) невелика за кількістю праць і
налічує дисертацію «О значении законов» (Санкт-Петербург, 1840), промову в
урочистому акті ліцею в 1840 р. «О развитии русской жизни в отношении к
законодательству» [1062], розбір книги «Денница Новоболгарского образования»
(«Москвовитянин», 1840) та кілька популярних статей. Теоретико-правовим
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дослідженням була його дисертація, де розкрито поняття права і моралі, законів
позитивних і моральних, виділено кілька ознак закону тощо. Аналізу цієї праці вже
приділена нами увага в окремій публікації [812, с. 35–36].
Майбутній сенатор та доктор цивільного права С. В. Пахман (1825–1910) за
період

роботи в ліцеї (1848–1852 рр.) написав дисертацію

«О

судебных

доказательствах по древнему русскому праву, преимущественно гражданскому, в
историческом их развитии» (Москва, 1851). Згодом учений став прихильником
юридичного позитивізму, проте першу свою наукову працю він побудував,
використовуючи

найпопулярніший

тоді

історичний

метод.

Ця

робота

як

дослідження історії російського судочинства, зокрема становлення та розвитку
системи судових доказів уже аналізувалася нами [812, с. 36–37]. З часом
С. В. Пахман зажив слави відомого вченого-цивіліста. Втім, ці праці та розробки
теоретичного та історико-правового характеру він написав вже за межами Одеси.
В одеський період творчого життя майбутній доктор державного права
О. В. Лохвицький

(1830–1884),

передусім

розробляв

питання

державного,

міжнародного та кримінального права. Попри це, він захоплювався історією права
та підготував низку праць історико-правового характеру. Вчений читав публічні
лекції «О положении женщины по русскому праву». Ним були підготовлені
численні рецензії на літературні новинки з історії права [861, с. 136–137]. Його
дисертація на ступінь магістра загальнонародного права «О пленных по древнему
русскому праву ХV, ХVІ и ХVІІ в.» (Москва, 1855) теж мала історико-правовий
характер. Примітно, що перша частина докторської дисертації «Губерния, ее
земские

и

правительственные

учреждения»

(Санкт-Петербург,

1864),

теж

присвячена історико-правовому аналізу губернського поділу в Російській імперії.
У 1860 р. викладати історію руського права було доручено М. С. Власьєву
(1833–1872). Того ж року він захистив дисертацію «О вменении по началам теории и
древнего русского права» (Москва, 1860). Хоча він здобув ступінь магістра
кримінального права, своє дослідження традиційно розпочав із історичної тематики.
Вчений вважав, що історія російського права має самостійне місце в минулій історії
права всього людства та пророкував їй славне майбутнє. Власне під наукою «історія
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російського права» він розумів «послідовне здійснення ідеї права в житті
російського народу» [486, с. 3]. Відома й його актова промова «Обозрение истории
философского мышления греков о справедливости и государстве до Платона» [487].
Після реорганізації ліцею в Новоросійський університет М. С. Власьєв посів
кафедру енциклопедії права. Працював над докторською дисертацією, однак через
передчасну смерть ученого захист її не відбувся.
Історію руського права з 1861 р. викладав Ф. І. Леонтович (1833–1911).
Учений заслужено вважається одним із «фундаторів нової західноруської школи в
нашій історико-юридичній науці» [1138, с. 14]. Його вклад у вивчення історії
слов’янського і руського права є незаперечним. У ліцеї він працював неповні два
роки. Втім з Одесою його пов’язує довге творче життя [861, с. 138]. Належну оцінку
отримала його багата наукова спадщина [437], тому обмежимося характеристикою
проблем, які він досліджував. Зазначимо, що проблемам литовсько-руського права
присвячено ще першу його студентську роботу «Крестьяне юго-западной России по
литовскому праву ХV–ХVІ вв.». Вже в ліцеї була підготовлена магістерська
дисертація «Историческое исследование о правах литовско-русских евреев» (Київ,
1863), після захисту якої він здобув ступінь магістра державного права. Серед тем,
які розробляв учений, були також питання загальної історії руського права,
звичаєвого права стародавніх слов’ян. Він здійснив спроби порівняльного вивчення
слов’янського права, досліджував зміст ґенези понять правди і права, походження
правових звичаїв. Цікавився звичаєвим правом кавказьких горців, звичаєвим правом
та політичним і суспільним устроєм Київської Русі та Великого князівства
Литовського, вивчав права російських інородців, сибіряків і кочовиків [861, с. 139].
Професор кафедри практичного судочинства В. А. Ліновський (1818–1863),
окрім праць кримінально-правового характеру, які власне були історико-правовими
розвідками, окремі публікації присвятив питанням історії права. Так, варті уваги
спроби автора дослідити місцеве звичаєве право Бессарабії [742]. Його роботи з
описами решток історичних пам’яток для «Записок Одесского общества истории и
древностей» сприяли розвитку вітчизняної пам’яткоохоронної діяльності. Також він
переклав російською мовою двотомне видання І. Раковецького про Руську Правду.
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Курси римське законознавство та римське право в ліцеї викладали
В. П. Пахман (у 1838–1853 рр.), М. І. Максимов (у 1853–1860 рр.) та М. С. Власьєв
(у 1861–1865 рр.). Втім наукові дослідження в цій галузі вів лише В. П. Пахман
(1793–1878). Він читав курс римського права, поєднуючи систему римського права,
його історію та історію візантійського права за власними нотатками, а право речове,
зобов’язальне, сімейне і спадкове – за посібником Макельдея [292, с. 14]. Вчений
збирав матеріали для книги «История византийского права» [606, с. 13]. Але з його
опублікованих праць відома лише актова промова 1844 р. – «Oratio de Nomocanone
Ruthenici, qui Кормчая книга inscribitur» [1238]. Зауважимо також, що юристам
читали римську словесність (інституції Юстиніана) та римські старожитності
П. В. Беккер (1838–1862) та В. Н. Юргевич (1858–1865), які вели й активну наукову
діяльність, проте спеціальних правознавчих праць не друкували.
Науки державне право, державний благоустрій і благочинність, фінанси і
повинності викладали з кафедри російське законознавство, а згодом їх читали
М. І. Максимов та Ф. І. Леонтович. Вони ж долучилися й до наукового вивчення цих
питань. Так, про зацікавленість проблемами державного права говорять підготовлені
С. Ф. Коробкіним (?) у 1839 р. матеріали за темами: «О развитии верховной власти
Российского государства», «О состоянии людей в Российском государстве», «Об
историческом развитии учреждений Российского государства» [861, с. 141].
Знайдено відомості про підготовку А. Я. Комарницький (?) кількох творів в галузі
державного права: «О вольных матросах» («Журнал Министерства внутренних
дел», 1843 р.), «О значении княжеской власти в первый период российской истории»
(1847), «Государственный быт Руси в период от призвания варяго-руссов до смерти
Ярослава Великого» (1848), «Эпоха самозванцев и межцарствования» [215, с. 10;
216, с. 14]. Втім найвідомішою його розвідкою є актова промова «Исторический
очерк общих гражданских учреждений Новороссийского края» [686]. Це – історикоправове дослідження еволюції системи місцевого управління [861, с. 142].
Серед численного наукового спадку Ф. І. Леонтовича є й праці, присвячені
державному праву, зокрема це робота «Государственное устройство старого
дубровника» (Журнал Министерства народного просвещения, 1867). А вже у 1868 р.
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він здобув ступінь доктора державного права, захистивши дисертацію на тему
«Древнее хорвато-долматинское законодательство» (Одеса, 1868). Викладачу
законів державного благоустрою і благочинності, законів про фінанси та повинності
М. І. Максимову (1830–1865) належить, прочитана у 1855 р., актова промова «О
земледелии в отношении к государству и о мерах, принятых в России к введению
рациональности в сельском хозяйстве». О. В. Лохвицький досліджував державне
право щоправда вже за межами ліцею. Окрім уже згаданих вище праць історикоправового характеру він підготував ґрунтовну працю «Обзор современных
конституций» (Санкт-Петербург, 1862–1863, 1865, Ч. 1–3) та докторську дисертацію
«Губерния, ее земские и правительственные учреждения» (Санкт-Петербург, 1864).
Міжнародне право як окрему науку в ліцеї стали викладати вже у 1846 році.
Тоді цей курс читав ад’юнкт В. П. Пахман, який наукових праць цієї проблематики
не готував. А вже із 1854 р. незмінним викладачем курсу аж до перетворення ліцею
на університет був М. І. Максимов. Випускник Харківського університету та учнень
Д. І. Каченовського, під керівництвом якого він й підготував дисертацію «О
различных методах установления промыслового налога в государствах Западной
Европы» (1857). Робота не була надрукована, а згодом втрачено і рукописний
екземпляр. Проте публічний захист дисертації був досить успішним, а про високий
рівень роботи говорить опублікований професором А. М. Стояновим відгук [588].
Його аналіз свідчить, що, висунуті вченим ідеї, були досить прогресивними, зокрема
щодо прямих і непрямих податків, загального податку із доходів, визначення
податної спроможності та теорії промислового податку [828, с. 40–41]. Крім
дисертації міжнародному фінансовому праву були присвячені й ще кілька статей
М. І. Максимова, зокрема «Финансовая система Великобритании в ее историческом
развитии», «О походном налоге в Англии» (1856–1857) [607, с. 7].
У 1855 р. О. В. Лохвицький захистив одну із перших дисертацій на ступінь
магістра загальнонародного права «О пленных по древнему русскому праву ХV,
ХVІ и ХVІІ в.» [752]. Цей диспут викликав жваві відгуки [589, с. 83]. Аналіз цієї
праці здійснено нами в окремій статті [812, с. 36]. Цій же тематиці присвячена
рецензія О. В. Лохвицького на книгу Н. С. Борисова «О выкупе пленных у татар»
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(«Московские Ведомости», 1856), а також рецензію на монографію Д. М. Наумова
«Консульское право Европы и Америки» («Отечественные Записки», 1857).
Практичне судочинство, а згодом цивільне право і межові закони та
кримінальне право викладали професори кафедри практичного судочинства.
Дисертацію «О призрении бедных в государстве» та статтю «О ходе
уголовного законодательства, в особенности в новейшее время» написав підготував
В. А. Ліновський (1818–1863) [217, с. 16]. У 1840 р. він написав «Краткий очерк
истории уголовных законов» [282, с. 15], які лягли в основу двох його книг:
«Исследования начал уголовного права, изложенного в Уложении царя Алексея
Михайловича» (Одеса, 1847) та «Опыт исторических разысканий о следственном
уголовном судопроизводстве в России» (Одеса, 1849). Перша праця присвячена
розвитку основ кримінального права в Росії, де він дослідив джерела кримінальних
норм, виділив види злочинів та описав види покарання. Друга – це історико-правова
розвідка генезису кримінального судоустрою та судочинства, де автор виділив
чотири періоди становлення кримінального судочинства та ґрунтовно дослідив
систему доказів та історію тортур [861, с. 145]. Цей науковий твір був високо
оцінений його сучасниками та удостоєний відгуку Імператорської Академії наук.
Зауважимо, що інтерес до цієї праці як класики криміналістики і нині не зник [741].
Праця О. М. Богдановський (1832–1902) «Развитие понятий о преступлении и
наказании в русском праве до Петра Великого» (Москва, 1857) присвячена розвитку
ідеї покарання та поняття злочину в стародавній Русі [861, с. 146]. Відома і його
актова промова «О земледельческих колониях и исправительных школах во
Франции, Англии, Бельгии и Германии» (1861 р.) [609, с. 9] та дві статті «Об
адвокатуре в Западной Европе» (Московские ведомости, 1857), «О судебных
преследованиях ведьм и колдунов в Германии» (там само, 1857). Вже працюючи в
Новоросійському університеті, він захистив докторську дисертацію «Молодые
преступники» (Одеса, 1870), підготував «Учебник уголовного права» (Одеса, 1873).
До

кримінально-правової

проблематики

зверталися

й

інші

ліцейські

професори. Кілька праць підготував О. В. Лохвицький: «Значение Божьих судов по
русскому праву» («Отечественные записки», 1857), «Дуэль и кассационный суд»
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(там само, 1858), «Заседание Парижского уголовного суда» (Русский вестник,
1858)» [604, с. 46]. Вже в Санкт-Петербурзі він видав «Курс русского уголовного
права» (Санкт-Петербург, 1867; 1871). У 1862 р. у «Журнале Министерства
юстиции», він опублікував дві статті: «Извинительние преступления» та «Кому
пренадлежит тело умершего?». Ступінь магістра кримінального права здобув
М. С. Власьєв (1833–1872). Предметом його дисертації «О вменении по началам
теории и древнего русского права» (Москва, 1860) стало поняття осудності, під яким
він розумів «судження про те, чи є, і якою мірою, в здійсненому порушенні права
винне діяння» [486, с. 46]. Він автор і двох історичних нарисів про досвід організації
піклування про бідних та боротьбу з бродяжництвом в Англії [488; 489].
Штатним професор кафедри судової медицини був А. О. Рафалович (1816–
1851). Вчений вів ґрунтовні дослідження, активно публікував праці медичного
характеру. Окрім того, він підготував курс лекцій з судової медицини. А його
вступна лекція «О предмете судебной медицины для юриста» була опублікована
[988]. Юридичний зміст мали й кілька інших його праці [861, с. 147]. Із 1846 р., коли
А. О. Рафалович був відряджений в експедицію на Схід для вивчення причин
виникнення і методів лікування чуми, кафедра залишилась вакантною.
Обов’язковим предметом для юристів було церковне (канонічне) право.
Перший рік 1838 р. його читав професор догматичного богослів’я, церковної історії
та церковного права Архімандрит Порфирій (1804–1885). А впродовж наступних
1838–1865 рр. – професор М. К. Павловський (1810–1898), який читав його за
власними записками, включаючи загальне право церкви та право приватне [291, с.
18]. Втім професор правознавчих праць не залишив.
Отже, Рішельєвський ліцей був другий за часом створення ліцей в Російській
імперії після Царськосельського, і перший – на території українських губерній. За
правовим статусом він вважався вищим навчальним закладом, за організацією та
змістом освіти був близьким до університету, саме тому першим із усіх російських
ліцеїв був перетворений на університет. Ліцейські викладачі активно вели наукові
дослідження, започатковували нові напрями наукових досліджень. Вони підготували
десятки праць, які сьогодні вважаються класикою вітчизняної юриспруденції.
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2.4.

Правова

регламентація

навчальної

та

наукової

діяльності

Ніжинського ліцею князя Безбородька (1840–1875)
Ініціатива створення гімназії вищих наук у Ніжині належала місцевому
дворянству. Вона була заснована на кошти двох братів Безбородьків. Старший –
князь Олександр Андрійович Безбородько (1746–1799) пожертвував на богоугодні
заклади 210 тис. руб., а молодший – Ілля Андрійович (1756–1815) вирішив, що
доцільніше буде витратити ці кошти на облаштування в Ніжині вищого навчального
закладу [241, с. 139]. У 1805 р. він попросив у царя дозвіл на відкриття освітнього
закладу, де б навчалися діти незаможних дворян і молодь з інших станів [247]. Ілля
Андрійович зобов’язався вносити щорічно 15 тис. руб., забезпечивши цей дарунок
своїми маєтками в Малоросії та надав земельну ділянку під спорудження будівлі
закладу [255; 1087, с. 49]. Однак Гімназія вищих наук князя Безбородька була
відкрита вже після смерті Іллі Андрійовича, його внуком графом О. Г. КушелевимБезбородько (1800–1855). Імператорським рескриптом від 19 квітня 1820 р.
визначалося

утворити Ніжинську гімназію вищих наук «на однакових з

Ярославським Демидовським училищем вищих наук правах відносно чиновників та
вихованців його» [283]. Вже 4 вересня 1820 р. у ній розпочалося навчання.
Мета діяльності гімназії полягала в тому, щоб «в малоросійському краї надати
всім і особливо незаможним дворянам і іншим станам зручність при вихованні їх
дітей в благочестивих правилах, набути знання в мовах і загальних науках, корисних
для кожної людини, і насамкінець, у вищих науках, які послужать приготуванням
юнацтва до служби державної» [957, с. 81]. Гімназія була публічним навчальним
закладом, «займаючи першу сходинку після університетів, існуючих в імперії, і
відрізняється від губернських гімназій як вищим ступенем наук, які в ній
викладаються, так і особливими, дарованими їй, правами і привілеями» [746, с. 6].
Ніжинська гімназія давала енциклопедичні знання, а викладання носило
релігійно-патріотичне спрямування. Хоча традиційно для того часу тут були
поєднані предмети середньої та вищої школи, юридичні науки були представлені в
досить широкому обсязі як для закладу такого типу. Вище триріччя відводилося для
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вивчення основ природного права, основ загальнонародного права і державного
господарства, короткої історії римського законодавства і основ римського права,
російського цивільного та кримінального права [354, с. 212–213]. У 1828 р. цей
перелік було доповнено державним правом і наукою про фінанси, історією права,
римським правом з історією, російським цивільним і кримінальним судочинством
[563, с. 42]. Важливо, що при вивченні цивільного та кримінального судочинства
увагу звертали на місцеві особливості. Викладати ці науки мав старший професор
політичних наук. Втім у гімназії працювали два професори права: М. В. Білевич (з
1824 р. – вів російське кримінальне право, російське цивільне право, римське право і
історію оного, загальні основи державного господарства) [248, с. 436] та
М. Г. Білоусов (у 1825–1830 рр. читав природне, державне, народне право, римське
право з історією) [726, с. 64]. І хоча вихованці гімназії не отримували спеціальну
юридичну освіту, вони досить повно знайомилися з юридичними науками.
Належність закладу до вищої школи підтверджував високий статус її
випускників. Атестат гімназії прирівнювався до атестата університету. По
закінченню курсу навчання вихованці отримували звання кандидата та право на чин
ХІІ класу, або звання дійсного студента – з правами на чин ХІV класу, а при вступі
на військову службу – офіцерський чин (§ 72 Статуту) [354, с. 211].
У такому статусі гімназія проіснувала до 1832 р., коли була перетворена на
фізико-математичний ліцей. Цей перший період її діяльності вважається досить
успішним. Прогресивні керівники гімназії (перші її директори В. Г. Кукольник та
І. С. Орлай) зібрали колектив молодих, талановитих, нерідко з європейською
освітою, викладачів, де культивувалась філософська освіченість, заохочувалися
самостійність мислення, дискусії, творчий підхід до навчання та повага до учнів.
Така ліберальна атмосфера вабила юнаків. Гімназія користувалася популярністю, а
кількість її вихованців щороку зростала. Так, у 1820 р. навчання розпочало всього 17
учнів, а в 1831 р. їх було вже 384. У 1826 р. відбувся перший випуск – 11 вихованців
отримали атестати, а з 1826 р. до 1832 р. їх вже було 102 особи [857, с. 15].
Однак така просвітницька діяльність молодих викладачів суперечила
принципам жорсткої реакційної політики Російської імперії і не могла залишитися
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непоміченою. Дрібні особисті суперечності між викладачами вилилися в конфлікт зі
звинуваченням М. Г. Білоусова та його колег у вільнодумстві й шкідливому впливі
на молодь, а згодом переросли в гучну «справу про вільнодумство». Зауважимо, що
«ніжинська історія» не була поодинокою, подібні процеси про вільнодумство
відбувалися у Казанському, Харківському та Санкт-Петербурзькому університетах.
Завершувалися вони, як правило, звільненням кращих професорів. Тож результат
ніжинської справи очевидний – у 1830 р. професорів, прихильників європейської
освіченості, було звільнено з гімназії і росіян передано під нагляд поліції, а
викладачів-іноземців вислано за кордон. Як зазначав І. А. Сребницький, «історія
професора Білоусова кинула тінь на політичну благонадійність Ніжинської гімназії
і, при пануючому в той час у вищих сферах недовірливому ставленні до політичної
доброякісності наук гуманітарних і соціально-політичних, визнано більш зручним і
безпечним замінити їх безвинними фізико-математичними науками» [1072, с. 110].
Тож фізико-математичний ліцей за Статутом від 7 жовтня 1832 р. вважався
самостійним закладом із вузькою спеціалізацією [359]. За організацією викладання,
структурою та правами був досить близьким до університету. Попри те, що у ліцеї
математична підготовка була достатньо висока, був підібраний професійний
викладацький склад, кількість бажаючих навчатися в ньому постійно зменшувалася.
Врешті, вже у 1839 р. не виявилося жодного бажаючого вступити на перший курс
ліцею. Така ситуація виникла насамперед через «випадковість мотивів перетворення
гімназії вищих наук, заворушення та безлад у внутрішньому житті закладу» [1073,
с. 13] та невідповідність ліцею культурним запитам суспільства. Ще у 1832 р., коли
вже був затверджений його статут, міністр народної освіти К. А. Лівен висловив свої
сумніви щодо доцільності саме такого перетворення: «Не можу приховати ˂…˃
побоювань моїх, що ліцей князя Безбородька ймовірно не досягне запропонованої
мети і аж ніяк не відповідатиме великодушним пожертвам його першого
засновника» [201, с. 25–26]. Отже, проіснувавши всього вісім років як фізикоматематичний ліцей, заклад знову був реорганізований, тепер у юридичний ліцей.
Його історія розпочалася 24 квітня 1840 р. після оприлюднення Височайшого
указу про перетворення фізико-математичного ліцею на юридичний «для успішної
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освіти юнацтва, що готується до державної служби» [279, с. 13]. Відповідно до § 3
Статуту, затвердженого 24 квітня 1840 р., головною метою діяльності юридичного
ліцею стало

«поширення

ґрунтовних відомостей по частині вітчизняного

законодавства». Тобто, викладання мало носити суто практичний характер, а
вивчення наукових предметів свідомо ігнорувалось. Один із розробників проекту
статуту ліцею, професор Університету св. Володимира К. А. Неволін, зазначав, що
«відчувається брак здібних діловодів у нижчих і середніх інституціях судових місць.
При виборі предметів юридичного курсу і призначенні професорів необхідно дати
викладанню російського права той обсяг і зміст, які потрібні для практичного
застосування юридичних знань на службі державній» [888, с. 19].. Отже, була
створена спеціальна юридична школа для підготовки юристів-практиків, суддів,
слідчих, нотаріусів та інших чиновників судових установ.
Система органів управління в ліцеї князя Безбородька за Статутом 1840 р.
була близька до університетської. Головні адміністративні функції зосереджувалися
в руках директора. Інспектор вважався його помічником і здійснював «моральний
нагляд за учнями» (§ 39 Статуту). Найвищим колегіальним органом стала Рада
ліцею у складі директора, інспектора та професорів ліцею (§ 7 Статуту). Утім, на
відміну від рад університетів та Рішельєвського ліцею, які здійснювали ще й
управлінські та консультативні функції, компетенція Ради ліцею князя Безбородька
значною мірою обмежувалася лише питаннями навчального процесу [861, с. 159].
Водночас, як і в університетах, усі господарські питання передавалися на розгляд
правлінню у складі директора, інспектора та радника, якого призначав Попечитель
із професорів ліцею. Правлінню підпорядковувалася й ліцейська поліція, яка
здійснювала нагляд за «дотриманням благочиння і порядку» (§ 24 Статуту) [279].
Підготовка студентів-юристів в ліцеї тривала три роки (шість півріч). Прийом
студентів, як і в інших вищих школах, проводився один раз на рік перед початком
першого півріччя за результатами вступних іспитів з усіх гімназичних предметів.
Першочерговому зарахуванню підлягали випускники гімназій зі «схвальними
атестатами», іноді їх звільняли від вступних випробувань (§ 53, 54 Статуту).
Важливо, що ліцеїсти, які успішно закінчили повний курс, мали право продовжити
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навчання – їх без іспитів зараховували на перший курс університетів (§ 78 Статуту).
Згодом відповідно до окремого роз’яснення міністра народної освіти від 11 грудня
1841 р. ліцеїсти отримали право переходу в університет до закінчення ліцею: на
перший курс – без іспитів, на інші – склавши перевідний іспит [306]. У 1844 р.,
захищаючи вищі школи від «слабко підготовлених вихованців», міністр увів
циркуляр (діяв і в ліцеї), який забороняв приймати в студенти учнів гімназій із
незадовільними оцінками [251, с. 19]. А з травня 1860 р. в ліцеї були поширені
вимоги загальних правил вступних іспитів імператорських університетів [258].
Щоправда,

правила

Ніжинського

загальноуніверситетських. Насамперед

ліцею

дещо

відрізнялися

від

без вступних випробувань ліцеїстами

зараховували випускників гімназій, дворянських інститутів та Лазаревського
інституту східних мов, які мали схвальний атестат. Натомість всі інші вступники
складали «повний іспит» (із предметів гімназичного курсу). На відміну від інших
вищих шкіл імперії «скорочені іспити» в ліцеї князя Безбородька не уводили. Отже,
вступ до ліцею, порівняно з університетами, був дещо спрощений. З одного боку, це
вирішувало проблему укомплектування слухачами, адже в ньому могли навчатися
ті, хто не міг вступити до університету, а з другого – ліцеїстами нерідко ставали
юнаки із посередніми знаннями. Вони ж, оминаючи вимоги університетської
вступної кампанії, через ліцей потрапляли до університетів. Так, у 1865 р. із 33
ліцеїстів, які вибули із ліцею, 29 перевелися до університетів [303, с. 51]. А згодом і
навпаки було дозволено переведення до ліцею студентів-юристів університетів
[324]. Тож ліцей прихистив тих, хто не витримував університетського навантаження,
але мріяв отримати юридичну освіту.
Згодом і цей порядок зазнав змін. У березні 1872 р. в ліцеї були відмінені
вступні іспити за гімназичний курс, відтепер бажаючі навчатися мали скласти їх у
Ніжинській гімназії. А рада ліцею, як і в університетах, могла влаштовувати
«перевірочне випробування» з юридичних наук [274, с. 386]. А вже через рік були
введені нові правила іспитів. До вступних випробувань в ліцеї допускали юнаків, які
досягли 17-річного віку та мали атестат зрілості чи свідоцтво про успішно складені
іспити гімназичного курсу. Молодь подавала на ім’я директора прохання та
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документи: про стан (особи податного стану пред’являли свідоцтва про законне
звільнення з нього); гімназичний атестат або свідоцтво; метричну посвідку про
народження і хрещення та свідоцтво від місцевої поліції про благонадійність (§ 5, 6
Правил). Право на зарахування мали особи, які склали перевірочні іспити з оцінкою
не менше 3 балів з кожного. Іспити не складали юнаки, які мали атестат зрілості.
Перейти на будь-який курс ліцею без іспитів могли студенти-юристи університетів
та Демидовського ліцею [324]. Тож, якщо спочатку юнаки через ліцей потрапляли в
університети, то тепер, навпаки, ліцей давав можливість студентам університетів,
витрачаючи менше зусиль, здобути омріяну юридичну освіту.
Зміст освіти в ліцеї мав відображати головну його мету – підготувати юристівпрактиків із необхідними знаннями і достатніми навичками в конкретних вузьких
сферах юридичної діяльності. Оскільки викладання мало носити суто практичний
характер, то весь процес зводився до ґрунтовного вивчення Зводу законів Російської
імперії, тобто законодавства, а не права як явища. Саме тому юридичні кафедри
були сформовані за принципом об’єднання однакової кількості, по можливості в
порядку нумерації, томів Зводу законів. Так, з кафедри енциклопедії законознавства
і державних законів викладали закони основні, установи державні та губернські,
разом зі статутами про службу цивільну і законами про стани (Звід законів,
т. 1, 2, 3, 9); з кафедри законів казенного управління читали статути про повинності і
статути казенного управління (Звід законів, т. 4, 5, 6, 7, 8); з кафедри законів
цивільних – загальні, місцеві, межові та закони державного благоустрою (Звід
законів,

т. 10, 11, 12); з кафедри законів поліцейських і кримінальних із

судочинством (Звід законів, т. 13, 14, 15) [279]. При цьому слід зазначити, що крім
енциклопедії законознавства жодних теоретико-правових та історико-правових
курсів у ліцеї не читали. Додатково було утворено дві загальноосвітні кафедри
(російської історії й загальної і російської статистики та російської словесності) і
кафедру богослів’я. Студенти-юристи також вивчали німецьку та французьку
словесність [279, с. 31–32]. Впродовж наступних років навчальний план ліцею
зазнав певних змін. З 1850 р., за особливим розпорядженням міністерства,
припинили викладати церковне законознавство, згодом були запропоновані: історія
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іноземних законодавств, історія філософії права, закони про фінанси, читання і
пояснення письменників іноземних і вітчизняних та німецька і французька
література. Втім, як і раніше, юридична освіта в ліцеї залишалося утилітарною.
Зважаючи на те, що заклад готував юристів-практиків, професура докладала
значних зусиль, щоб організувати практичні заняття, втім основною формою заняття
в ліцеї залишалися лекції. Хоча проблема відсутності практичних навичок у
випускників гостро дискутувалася в тодішній пресі [453; 785]. Свої міркування
висловлювали

і

ліцейські

викладачі.

Варто

назвати

хоча

б

пропозиції

К. О. Царевського про організацію судової практики для професорів (відрядження
для практичних занять в Сенат та Міністерство юстиції, присутність та участь у
розгляді судових справ у місцевих судах тощо) [1162]. Водночас, щоб розвивати
вміння застосувати абстрактні правила до конкретних життєвих ситуацій,
К. О. Царевський залучав студентів до вирішення різних цивільних юридичних
випадків, взятих із відповідних збірників, власної практики та справ Ніжинських
присутственних місць. Таку ж «юридичну практику» застосовував і професор
кримінального права І. А. Максимович. Він спеціально відводив для практичних
занять одну лекцію на тиждень, де розглядали кримінальні випадки, запозичуючи
такий матеріал із журналів чи іноземних збірок кримінальних процесів [302, с. 163].
Практичні заняття як «репетиції», тобто щотижневі консультації зі студентами, вів
викладач законів казенного управління М. Х. Бунге [139, арк. 6]. А ідея юридичної
клініки професора Казанського університету Д. І. Мейера отримала спробу
подальшого розвитку саме в Ніжинському ліцеї. У 1863 р. було ініційоване питання
про відкриття юридичної клініки, де б ліцеїсти під керівництвом професорів
цивільного та кримінального права допомагали, здебільшого бідним людям, у
веденні їх судових справ та складанні відповідних документів [1072, с. 119]. Однак
офіційного дозволу на відкриття клініки ліцей не отримав.
Окремим видом навчальної діяльності ліцеїстів були річні письмові твори та
конкурсні наукові роботи. Рада ліцею щорічно пропонувала теми для наукових
творів, автори кращих із них удостоювалися золотих і срібних медалей. Тематика
цих творів цікава і сьогодні, адже досліджувалися інститут присяжних, види доказів,
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майнові відносини подружжя, історія податків і зборів тощо [861, с. 680]. Науковий
рівень розвідок був досить високий, їх нерідко публікували. Так, у 1844 р. було
надруковано нарис студента Т. Тупіци «О цели жизни человеческой (по учению
древних греческих философов)» [1120]. Окремою книгою було видано й працю
К. Е. Троцини «Историческое развитие судоустройства в России от времени кн.
Иоанна ІІІ до наших дней» [1118], а вже в 1851 р. вона була перевидана в СанктПетербурзі під заголовком «История судебных учреждений в России» [1119].
Основним видом контролю знань вважалися річні (перевідні) та випускні
іспити. Порядок їх проведення був чітко регламентований правилами [324]. Кожен
студент мав як усне, так і письмове випробування. Усний іспит являв собою
опитування за білетами, а письмовий передбачав підготовку двох творів: річного,
написаного заздалегідь на запропоновану професором тему та «короткого» –
написаного під час іспиту. Конкурсні наукові роботи, які готувалися на здобуття
золотих та срібних медалей, зараховувалися як річні твори.
Знання оцінювалися за шестибальною шкалою від «0» до «5» (§ 42 Правил).
На перевідних іспитах екзаменували студентів з усіх головних і додаткових
предметів, які вивчалися впродовж року, на випускних – з усіх предметів, які
вивчалися протягом усього строку навчання в ліцеї. За їх результатами Рада ліцею
давала свій висновок «про удостоєння атестатів з правом на чин ХІІ чи ХІV класу».
Незалежно від результатів іспитів, атестат не видавали студентам, поведінка яких, за
висновком інспектора ліцею, була визнана незадовільною [857, с. 16].
Вихованці Юридичного ліцею князя Безбородько займали досить високі
посади на державній службі. Однак табельно-посадовий статус його випускників
значно відрізнявся від статусу випускників як університетів, так і Рішельєвського
ліцею. Згідно зі Статутом 1840 р. заклад готував кадри для цивільної служби, але
ліцеїсти могли стати й військовими. Зазначимо, що в разі вибору військової служби,
відповідно до § 77 Статуту вони мали однакові права з випускниками університетів
на отримання першого офіцерського чину. Однак при вступі на цивільну службу
такої рівності в правах не передбачалося. Як уже зазначалося, заклад випускав
юристів із правом на чин ХII або ХIV класу. Ліцеїсти, які «особливо відзначилися»,
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тобто отримали «відмінний атестат», набували право на чин XII класу, а ті хто –
«похвальний атестат» – чин ХIV клас Табелі про ранги [279, с. 40–41]. Отже, хоча
ліцей був державним вищим закладом освіти, все ж не надавав своїм випускникам
прав, рівних із випускниками університетів. Зрештою, порівняно із вихованцями
Рішельєвського ліцею також спостерігається очевидне обмеження прав ніжинців.
Особливістю було й те, що ліцеїсти, отримуючи право на чин XII класу, не набували
звання дійсного студента. На підставі § 78 Статуту вони могли удосконалювати свої
знання в юриспруденції, продовживши навчання в університеті. Осіб, які не бажали
складати іспит, зараховували на перший курс, а юнаків, які успішно витримали
«перевідний іспит», записували на курс, «до якого за знаннями своїми належать». І
тільки закінчивши університет, колишні ліцеїсти на загальних підставах отримували
звання дійсного студента чи кандидата (§ 78 Статуту) [279]. І все ж студенти ліцею
кн. Безбородька мали належний рівень знань. До 1876 р. його випускниками стали
848 осіб: 436 – мали чин XII класу і 402 – чин XIV класу, тобто понад 50 % ліцеїстів
були удостоєні «відмінних атестатів» [857, с. 16].
Викладацький корпус закладу складався з професорів, тобто посади ад’юнкта
в

Ніжинському

ліцеї

не

існувало.

Користуючись

правилами

Загального

університетського статуту 1835 р., професорів ліцею обирала рада, а затверджував
міністр народної освіти, він же мав право і на власний розсуд заповнювати
професорську посаду. Відповідно до § 43 Статуту ліцею професорами могли бути
лише особи, які мали принаймні ступінь магістра того факультету, до якого
належить кафедра [279, с. 36]. Оскільки підібрати відповідний професорський склад
для навчального закладу провінційного міста було досить складно, то перші його
викладачі мали лише науковий ступінь кандидата. Втім, із часом, всі шість штатних
посад професорів було зайнято викладачами, які мали ступінь магістра.
Зрештою в ліцеї була сформована потужна професорська колегія. Зокрема, на
кафедрі

енциклопедії

законознавства

і

державних

законів

працювали

Я. К. Ціммерман (1841–1859) та М. Д. Затиркевич (1959–1875). Викладачами
кафедри законів цивільних у різний час були: М. І. Пілянкевич (1841–1843),
П. Н. Даневський (1843–1853), К. О. Царевский (1853–1866), А. М. Черепов (1866–
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1867), І. П. Забугін (1867–1875). Кафедру законів поліцейських і кримінальних із
судочинством представляли І. А. Максимович (1842–1869) та П. К. Скорделі (1871–
1875). Кафедру законів казенного управління займали А. А. Глушановский (1842–
1844),

М. Х. Бунге

А. Ф. Янишевский

(1845–1850),

(1853–1860),

В. А. Незабитовський

Л. І. Жданович

(1861–1862

(1850–1853),
та

1866–1873),

І. Ю. Патлаєвський (1863–1866) та М. П. Яснопольський (1873–1876) (додаток Б).
Окрім цього, російську словесність у ліцеї читали М. А. Тулов та А. І. Лінніченко;
російську історію і російську та загальну статистику – І. В. Лашнюков, інспектором
працював П. С. Морачевський, автор першого словника української мови та
перекладу українською мовою Нового завіту.
Так само, як і в Рішельєвському ліцеї, ніжинські викладачі за табельностановим статусом прирівнювалися до своїх університетських колег і мали ті ж
пільги, зокрема й щодо пенсій [263]. Однак зарплатня професора Ніжинського ліцею
була значно нижчою і становила 750 руб., тоді як, наприклад, ординарний професор
університету отримував 1200 руб. [1073, с. 29]. Особливо вразливою стала ситуація
після затвердження нових штатів університетів (1863 р.) та гімназій (1864 р.), якими
передбачалася платня ординарного професора університету – 1600 руб. [371, с. 66], а
ставка вчителя гімназії – від 900 до 1500 руб. [302, с. 162].
Навчальна діяльність викладачів ліцею, як і в інших закладах імперії, була під
жорстким контролем. На підставі особливої інструкції директор ліцею здійснював
нагляд за викладанням навчальних предметів і ніс персональну відповідальність за
будь-яке «неналежне читання лекцій» [225]. Професори, в свою чергу, мали вести
лекції відповідно до програм, які затверджувала рада ліцею, а будь-які свідомі чи
несвідомі відхилення від них суворо присікалися. Будь-яких обов’язків наукової
діяльності професорів ліцею статут не встановлював, отже вони, як і їхні колеги з
Рішельєвського ліцею, не вважалися вченими. Але, обов’язкова вимога Статуту
мати науковий ступінь доктора чи магістра активізувала наукову працю викладачів.
Молоді кандидати, які приходили в ліцей, вели наукові пошуки – здобували наукові
ступені та визнання в науковому світі. Усього за роки діяльності закладу дисертації
захистили

сім

його

викладачів-юристів:

М. Х. Бунге,

П. Н. Даневський,
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М. Д. Затиркевич,

І. А. Максимович,

В. А. Незабитовський,

Я. К. Ціммерман,

І. І. Патлаєвський, (останній у 1865 р. склав іспит на магістра фінансового права, а
дисертацію захистив у 1868 р. в Новоросійському університеті, куди в 1866 р. був
запрошений викладачем фінансового права). У 1865 р. склав магістерський іспит
К. О. Царевский, а в 1874 р. – П. К. Скорделі.
Зрозуміло, що молоді вчені, отримавши науковий ступінь, шукали більш
привабливих перспектив, тому часто йшли працювати в університети. На їх місця
призначалися нові кандидати в професори, які теж, досягнувши своєї мети, не
затримувались в ліцеї. Така плинність кадрів, звичайно, негативно позначалась на
діяльності закладу. Однак, «не дивлячись на часті переміни професорів, не
дивлячись на більшу чи меншу випадковість перебування останніх в ліцеї, ніколи
бездарність і недобросовісність не сиділа на ліцейській кафедрі» [1072, с. 125]. За
висловом

І. А. Сребницького,

ліцей

був

«розсадником

університетських

професорів» [1073, с. 25]. І справді, відомі вчені: М. Х. Бунге, П. Н. Даневський,
В. А. Незабитовський, І. А. Максимович, І. І. Патлаєвський, М. П. Яснопольський,
свою наукову діяльність розпочали саме в Юридичному ліцеї князя Безбородька.
Викладачі ліцею проходили підготовку до професорських звань і в
університетах Західної Європи. Так, виконувач посади професора кафедри
цивільних законів М. І. Пілянкевич потрапив до першої, сформованої Університетом
св. Володимира, групи відряджених за кордон «з науковою ціллю». У 1843 р. він був
направлений в Берлін на три роки вивчати енциклопедію права [249, с. 350]. У
1858 р. вже як викладач Університету св. Володимира вивчати загальнонародне
право за кордон поїхав В. А. Незабитовський [249, с. 353]. Метою дворічного
закордонного стажування (1862–1864 рр.) виконувача посади професора кафедри
казенного управління Л. І. Ждановича була підготовка до професорського звання з
фінансового права і державного благоустрою.
У ліцеї були збережені й внутрішні атрибути вищого навчального закладу,
зокрема щорічні урочисті акти. Промови, виголошені в них, нерідко публікувалися і
були досить солідними науковими розвідками. Щонайменше тричі читав актові
промови І. А. Максимович (1845 р., 1853 р., 1860 р.), двічі – К. О. Царевский
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(1856 р., 1864 р.). У щорічних урочистих актах виступали також П. Н. Даневський
(1846 р.), М. Х. Бунге (1849 р.), В. А. Незабитовський (1853 р.), Я. К. Ціммерман
(1857 р.), А. Ф. Янишевський (1858 р.), М. Д. Затиркевич (1861 р.), І. І. Патлаєвський
(1865 р.), Л. І. Жданович (1872 р.).
Окремим напрямом професійної діяльності професорів ліцею була підготовка
матеріалів для читання навчальних курсі та навчальних посібників. Так, у звітах про
діяльність

закладу

знаходимо

відомості

про

підготовку

таких

матеріалів

професорами П. Н. Даневським та І. А. Максимовичем. Наукові ж статті викладачів
ліцею публікувалися в різноманітних періодичних виданнях [861, с. 165]. Отже, як
зазначав І. А. Сребницький, «в цей блискучий період історії юридичного ліцею
князя Безбородька ˂...˃ наукова і навчальна машина діяла справно, добре і цілком
доцільно» [1073, с. 25]. Щоправда, вже в кінці 1850-х рр. все частіше стали говорити
про занепад ліцею і необхідність його реформування. Насправді прихильники
реформ

не

мали

на

меті

докорінне

перетворення

закладу,

здебільшого

висловлювалися думки про дрібні зміни (розширення навчальних курсів та
редагування окремих положень статуту). А основне питання, яке мало бути
вирішене – це збільшення його фінансування. У 1859 р. рада ліцею розробила
проект реформування закладу, де пропонувалося запровадити юридичні предмети
університетів [1072, с. 126]. Директор закладу Є. П. Стеблін-Камінський радив
«зробити вивчення наук юридичних більш повним і з’єднати його з практичними
заняттями». Така реформа, на його думку, принесла б суттєву користь [888, с. 19].
Утім ці ініціативи не отримали продовження, ліцей залишався в тому ж стані, а
небайдужі до його долі й надалі клопотали про його перетворення.
Ситуація різко змінилася після прийняття Університетського статуту
1863 року. Нові перспективи університетів приваблювали не лише студентів, а й
викладачів. Водночас інтерес до ліцейської освіти падав, і вона поступово
занепадала. У 1863 р. міністр народної освіти О. В Головнін, оцінивши реальний
стан ліцеїв (Демидовського та князя Безбородька), зажадав пропозицій щодо їх
реорганізації. Попечителі навчальних округів та університетські ради долучилися до
розробки відповідних проектів [201, с. 16]. Зауважимо, що думки щодо подальшої
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долі Ніжинського ліцею були найрізноманітніші [861, с. 165–166]. Але, оскільки всі
проекти потребували значних капіталовкладень, а отримати відповідні кошти не
вдавалося ситуація залишалася незмінною.
Саме в цей час судова реформа 1864 р. виявила попит на освічених юристів.
Відтоді ліцей поволі став відроджуватися, кількість бажаючих навчатися в ньому
різко збільшилася. Адже завдяки вузькій спеціалізації ліцейського курсу молоді
люди з меншими зусиллями, ніж в університетах, здобували освіту, що давала їм
право на зайняття посад чиновників судових установ та державних відомств.
Водночас вступ до ліцею здійснювався за іспитами, в той час як в університети
приймали лише за атестатом зрілості (отримати який ставало все складніше). Отже,
юнаки, які обирали ліцей, як його слухачі мали право на перевід до університету,
тим самим оминаючи законодавчі перепони, ставали студентами університету.
Разом із тим ті, хто через неуспішність, матеріальну скруту, неблагонадійність не
могли залишатися в університетах, їхали в ліцей, за атестатом про вищу освіту.
Проте зауважимо, що пожвавлення життя ліцею було нетривалим. Хоча
вступні іспити нерідко складали до 200 осіб, все ж відтік студентів з першого курсу
був значним [201, с. 34]. У ліцеї залишалися хіба що місцеві, яких приваблювали
лише стипендії і коротший, порівняно з університетами, строк навчання [888, с. 19].
Водночас урядовці звернули увагу на законодавчу шпарину і спочатку перевідників
в університети стали екзаменувати, а згодом заборонили приймати в ліцей осіб, які
не мали атестата гімназії [274; 324]. Тож кількість ліцеїстів знову різко скоротилася,
а питання про реформування ліцею вкотре набуло актуальності. Міністр народної
освіти зголосився особисто оглянути ліцей і після цього запропонувати проект його
реорганізації [265]. У жовтні 1873 р. він відвідав заклад і вже в листопаді видав
розпорядження про поступове закриття курсів ліцею [1073, с. 38]. Доля закладу була
вирішена. Офіційне рішення про утворення історико-філологічного інституту князя
Безбородька було прийняте 20 листопада 1874 року [259]. 21 квітня 1875 р. інститут
отримав статут, а вже 14 вересня відбулося його урочисте відкриття [278].
Так закінчилася історія Юридичного ліцею князя Безбородька. Його діяльність
справила значний вплив на розвиток культурного і громадського життя міста і
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прилеглих регіонів. Серед його випускників були відомі державні та громадські
діячі, вчені й літератори. Знані юристи: П. Г. Редькін, В. В. Тарновський (старший),
В. Ф. Немирович-Данченко, О. К. Адасовський (рідний брат Марії Заньковецької),
В. Ф. Луначарський (вітчим А. В. Луначарського), М. К. Ренненкампф навчалися в
Ніжині [861, с. 168]. Випускником ліцею був історик права Ф. І. Леонтович.
Оскільки ліцей був практичною школою, то будь-яких функцій наукової
діяльності він не виконував, але його професори активно долучалися до наукових
розробок. Кафедральна структура ліцею дала змогу виділити чотири напрями, за
якими активно велися наукові дослідження: у галузі державного, фінансового,
цивільного та кримінального права, щоправда переважна більшість галузевих
наукових праць, традиційно для того часу, мали історико-правовий характер.
Так на кафедрі енциклопедії законознавства і державних законів працювали
Я. К. Ціммерман та М. Д. Затиркевич. Водночас в окремі роки, до викладання
дисциплін кафедри долучалися вчені інших галузей наук. Зауважимо, що серед
правознавців було чимало прихильників історичного методу досліджень. Тому їх
наукові розвідки часто мали теоретико-правовий та історико-правовий характер.
Так, за роки праці в ліцеї Я. К. Ціммерманом (1817–1887) була підготовлена
магістерська дисертація «О сословии городских обывателей России до конца XVII
в.», захищена в 1845 р. в Університеті св. Володимира. Його перу належить і актова
промова «Очерки развития русского законодавства о городском сословии от Петра
Великого до конца ХVІІІ в.» (1857) [174, арк. 561].
У 1866 р. М. Д. Затиркевич (1831–1893) витримав магістерський іспит, але
продовжував працювати над своєю дисертацією: «О влиянии борьбы между
народами

и

сословиями

на

образование

строя

Русского

государства

в

домонгольский период» (Москва, 1874), яку захистив лише через вісім років. Ця
праця присвячена історії створення російської держави та її державного ладу в
домонгольський період. Утворення політичного ладу держави він розумів як
кінцевий результат боротьби народів і станів, а формування держави пов’язував із
теорією завоювання. Мав учений і більш ранню актову промову «О происхождении
и значении дворянства в развитии общественных отношений России» [218, с. 138].
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Окремі здобутки філософсько- та історико-правового спрямування мали й
інші викладачі. Щоправда, М. І. Пілянкевич (1819–1856) та П. Н. Даневський
(1820–1892) підготували свої твори вже за межами ліцею. Так, кгигу «История
философии права» (Київ, 1870) М. І. Пілянкевич написав, працюючи в Університеті
св. Володимира, яку опублікували (за редакцією М. К. Ренненкампфа) лише через 14
років

після

смерті

вченого.

П. Н. Даневський

«Историю

образования

Государственного совета в России» (Санкт-Петербург, 1859) видав у СанктПетербурзі. Лекції з історії руського права та курс «Про державу» читав
П. К. Скорделі (1846–1918). Але підготовлені ним відповідні конспекти лекцій
залишилися в рукописах [861, с. 176].
Двадцять

сім

років

(1842–1869 рр.)

кафедру

законів

поліцейських

і

кримінальних із судочинством обіймав І. А. Максимович (1810 – після 1881). Його
наукові інтереси були спрямовані на дослідження понять злочину та покарання за
давньоруським правом. У 1845 р. він захистив магістерську дисертацію «О развитии
идеи преступления, по смыслу памятников русского законодательства» (Київ, 1845).
Таку ж назву мала й актова промова, виголошена ним у ліцеї того ж року [764]. Не
менш ґрунтовними були його розвідка «Об уголовных наказаниях в России» (Київ,
1853) та підготовлена на її основі актова промова. Ці праці аналізував П. С. Берзін
[417]. У звітах ліцею знаходимо й відомості про праці: «Об английском областном
учреждении и управлении общественном или т. н. самоуправлении и о возможности
применения их в России», «Руководство к познанию законов полицейских и
уголовных» (1849 р.), «Перевод на русский язык чудесных уголовных процессов,
заимствованных из иностранных сборников» (1857 р.), «Краткое руководство,
обнимающее

особую часть

уголовного права,

или учение

об отдельных

преступлениях и их наказаниях по уложению 1845 г.» (1864 р.) [175, арк. 188; 221, с.
17; 302, с. 164]. Упродовж 1871–1875 рр. кримінально-правові дисципліни читав
П. К. Скорделі. Архівні джерела свідчать про підготовку ним праці «Курс русского
уголовного судопроизводства по Судебным уставам 1864 г.» [176, арк. 10]. У
рукописах залишилися його численні лекції [16, 18–20]. А серед опублікованих
праць варта уваги книга «Уголовное судопроизводство. Лекции. Ч. 1.» (Київ, 1872).
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Науковий доробок викладачів кафедри законів цивільних був різним. Так,
М. І. Пілянкевич, через два роки викладацької діяльності в ліцеї, у Берліні вивчав
енциклопедію права. Після повернення на батьківщину він працював в Університеті
св. Володимира

та

підготував

«Руководство

к

изучению

новой

истории

положительных законодательств» [223, с. 16], склав посібник для вивчення історії
французького законодавства та вже згадану вище книгу з історії філософії права.
Натомість активну наукову діяльність вів К. О. Царевський (1830–1894). Він
перекладав іноземні твори, зокрема працю Р. Ієринга «О существе юридического
формализма»» (Журнал Министерства юстиции, 1860). Мав дві актові промови
(1856 р. та 1864 р.), остання була за темою: «О риске по обстоятельству,
возникающего из договора купли-продажи» [174, арк. 24; 302]. Вчений працював
над дисертацією «Об имущественных отношения супругов по русскому праву» [173,
арк. 24], а також видав кілька статей про статут військово-морського суду та про
вивчення права у вищій школі.
Відомим ученим став П. Н. Даневський. У 1845 р. він захистив магістерську
дисертацію на тему «О выкупе родовых имуществ». За роки праці в Ніжині ним
була підготовлена й праця «История межевого законодательства в России». Вчений
прочитав та опублікував актову промову «Речь об источниках местных законов,
действующих в некоторых губерниях Российской империи» (Київ, 1846), яка згодом
була допрацьована та перевидана під заголовком «Об источниках местных законов
некоторых губерний и областей России»» (Санкт-Петербург, 1857). Він збирав
матеріали для «Истории российских гражданских законов» і підготував два твори:
«Введение в науку гражданских законов» та «История развития законов об опеке и
попечительстве в России» [172, арк. 135; 221, с. 22]. Лекції з цивільного права читав
і П. К. Скорделі. Щоправда, підготовлений ним курс не було видано [17].
Найчастіше змінювалися викладачі кафедри законів казенного управління.
Щоправда не всі викладачі кафедри залишили друковані твори. Відомий вчений та
державний діяч М. Х. Бунге (1823–1895) за роки праці в ліцеї захистив в
Університеті

св. Володимира

дисертацію

«Исследование

основ

торгового

законодательства Петра Великого» та став магістром державного права. У Ніжині
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він розпочав вивчати й проблеми кредиту. Так, у 1849 р. ним було підготовлено
актову промову «О кредите» [222, с. 17]. Вже в Києві, куди перебрався вчений у
1850 р., він захистив докторську дисертацію на тему: «Теория кредита» (Київ, 1852).
Ставши ад’юнктом Університету св. Володимира, зажив слави відомого
вченого-міжнародника В. А. Незабитовський (1824–1883). Утім ніжинський період
його наукової діяльності пов’язаний з дослідженнями історії російського права,
зокрема фінансового. У 1852 р. він захистив дисертацію «О податной системе в
Московском государстве, со времени установления единодержавия до введения
подушного оклада Петром Великим» (Київ, 1851), а його виступав в урочистому акті
ліцею мав тему «Очерк системы казенных доходов в России со времени императора
Петра Великого до кончины императрицы Екатерины II» [858, с. 22].
Для урочистого акту ліцею в 1858 р. викладач О. Ф. Янишевський (1833–
1860)

підготував

промову

«О

государственных

кредитах».

Серед

праць

Л. І. Ждановича (1834 – бл.1901) відома актова промова «Краткий очерк развития
сельского хозяйства и сельско-хозяйственной науки» [858, с. 22].
Варті уваги й роботи І. І. Патлаєвського (1839–1883). Першим його твором
стала виголошена в 1865 р. промова «Реформы в финансовом законодательстве
настоящего царствования» (1865) [303; с. 49]. Того ж року він склав іспит на
магістра фінансового права, а дисертацію «Денежный рынок в России от 1700 до
1762 г.» (Одеса, 1868) присвятив дослідженню історії грошового ринку в Росії. Він
вивчав ціни на метал та хліб, вплив вексельного курсу на грошовий ринок, історію
торгових відносин Росії. Окремим предметом дослідження стала історія монетної
системи та вплив видобутку золота й срібла у Росії на ринки Європи в
ХVІІІ столітті. Більш пізні його книги: докторська дисертація «Теория денежного
обращения Рикардо и его последователей» (Одеса, 1871) перша в Російській імперії
дисертація на ступінь доктора фінансового права) та видані після смерті вченого
«Курс финансового права» (Одеса, 1885) і «О подоходных налогах» (СанктПетербург, 1887) зробили йому ім’я в науці фінансового права.
Перші наукові праці М. П. Яснопольський (1846 – бл.1920) опублікував ще не
працюючи в ліцеї [861, с. 180–181]. Уже в Ніжині він написав роботи
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«Экономическая будущность юга России» («Отечественные записки», 1872), «Об
условиях торговли Юго-Западного края и Малороссии с северо-западными и в
особенности

польскими

рынками»

(«Записки

Императорского

Русского

Географического Общества», Т. 1, 1873), «Изменение направления хлебной
торговли юго-западных и малороссийских губерний под влиянием реальных путей
из этих местностей и северо-западных рынков» (Санкт-Петербург, 1873). Окрім
того, як зазначав згодом учений, саме в Ніжині, готуючи актову промову 1873 р., він
зацікавився темою, яка в майбутньому стане його дисертацією: «О географическом
распределении государственных доходов и расходов в России» [1226; с. 1]. Згодом
вчений стане одним із фундаторів київської школи фінансового права.
Отже, відкритий з волі та на кошти засновників у провінційному Ніжині
заклад не був урядовим проектом, тож сприяти його розвитку влада не поспішала.
Його близькість до Києва, де діяв університет, відволікала студентів і викладачів.
Однак заклад значно вплинув на розвиток культурного і громадського життя Ніжина
і прилеглих регіонів. За змістом правової освіти ліцей відповідав вищій школі, але
був утилітарним закладом, де готували юристів-практиків із необхідними знаннями і
достатніми навичками в конкретних вузьких сферах юридичної діяльності.
Висновки до розділу 2
Дослідження становлення системи некласичної юридичної освіти і науки в
ХІХ ст. в українських губерніях Російської імперії дає можливість зробити такі
висновки.
На початку XIX ст. в Російській імперії було створено солідну законодавчу
базу, сформовано систему народної освіти, утворено навчальні округи, розгалужену
мережу шкіл із чіткою ієрархією навчальних закладів. Нормативній регламентації
підлягали: управління навчальними закладами, освітня та наукова діяльність,
науково-атестаційна система, правовий статус професорсько-викладацького корпусу
та студентства. З’ясовано, що основний масив нормативної бази в освітньо-науковій
сфері становили акти вищої юридичної сили, які різнилися за видами і формами, а
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згодом були сформовані кілька рівнів нормативного масиву (вищий, відомчий,
локальний), що дає підстави для висновку про становлення системи освітнього
законодавства. У ієрархії навчальних закладів університетам належала вища
сходинка, а юридичну освіту представляли юридичні факультети. Законодавчою
основою їх діяльності були університетські статути, якими встановлювався перелік
юридичних кафедр, каталог, обсяг і зміст викладання конкретного циклу юридичних
дисциплін, у підсумку, формувався своєрідний державний стандарт юридичної
освіти, напрями наукової юриспруденції, єдина централізована атестаційна
система та загальнодержавна номенклатура юридичних спеціальностей.
Між тим, за межами чіткої системи народної освіти імперії виникали елітарні
заклади підвищеного особливого типу (ліцеї, гімназії вищих наук, вищі училища,
благородні пансіони). Передумовами їх виникнення були широкомасштабні
перетворення у сфері державного управління, розвитку законодавства, становлення
судової системи. Водночас важливим поштовхом до заснування елітарних закладів
стало бажання представників вищих стані (приватних благодійників), з одного боку,
дати солідну освіту своїм дітям, а з другого – прислужитися цареві та державі.
Волинський (Кременецький) ліцей, який за час свого існування мав статус
вищої гімназії (1805–1819) та ліцею (1819–1833) був дійсно унікальним закладом
для свого часу. Головною метою його діяльності була підготовка молоді для
державної служби в імперії і служби в рідному краї. Він мав служити університетом
для всього південно-західного краю, тож його навчальні програми за рівнем
складності відповідали університетському курсу. Але за структурою та організацією
навчання він відрізнявся як від тодішніх університетів імперії, так і від губернських
гімназій. Тут були поєднані три ступені освіти (початкова, середня та вища), а
загальноосвітня підготовка – з професійною. Початкова та середня освіта носили
характер спеціальний, а вища – енциклопедичний. Саме на вищих курсах вивчали
правові науки, які за змістом і рівнем викладання відповідали курсам «відділення
наук моральних і політичних» (юридичного факультету) університетів.
Викладацький склад був представлений старшими та молодшими учителями,
але вимоги до кандидатів на ці посади були аналогічними що й на професорські
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посади університетів. Ліцей мав і університетські атрибути заохочення студентів –
похвальні листи, срібні та золоті медалі. Статус випускників був досить високим:
його вихованці здобували університетські дипломи та урівнювалися в правах із
випускниками університетів. Між тим, поряд із позитивними надбаннями закладу
організація навчального процесу в ньому мала низку недоліків. Нижчі класи і вищі
курси не були об’єднуючим елементом навчальної структури, а їх кількісний склад
не був сталим. Учні вільно обирали предмети, об’єднуючись у відділи за фаховими
інтересами, які формувалися хаотично, без дотримання наступності та чіткої
послідовності знань, що не сприяло накопиченню системних знань.
Але у ліцеї працювали знані вчені-юристи, які поєднували свою викладацьку
діяльність з науковими дослідженнями та своєю працею сприяли піднесенню рівня
правової освіти не лише серед учнів закладу, а й серед місцевих мешканців. Відтак,
правові знання ставали доступнішими українцям, а публічні заходи ліцею впливали
на формування їх політико-правових поглядів і громадської свідомості. Важливе
значення для популяризації права мали оприлюднені наукові праці кременецьких
правознавців з історії литовського права, римського права, природного права та
філософії права. Врешті, заклад мав значний вплив на освітні традиції українських
земель та формування національної школи.
В історії становлення та розвитку Рішельєвського ліцею як вищого
навчального закладу та школи підготовки юридичних кадрів визначено два періоди:
перший (1818–1837 рр.), коли ліцей був більше середнім навчальним закладом
гуманітарного спрямування; другий (1838–1865 рр.) – коли він набув рис вищої
школи з університетським рівнем викладання. Кожному періоду властиві певні
тенденції у формуванні мети, цілей, спрямування освіти, управління та внутрішньої
структури закладу, системи, організації і змісту навчання.
Мета діяльності ліцею спочатку визначалася як підготовка правознавців,
комерсантів та вчителів, а в другий період – фахівців для цивільної та військової
служби. Відтак, ліцеїсти отримували загальну підготовку, а у вищих класах
(училищі правознавства та політичної економії і комерційному) відточували
правознавство. У цей період ліцей був унікальним закладом, а ліцейська система,
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яка враховувала вік і здібності студентів, заслуговує на схвалення. Проте поверхова
енциклопедичність, багатопредметність, а також нестача підготовлених викладачів
зменшували досягнення ліцею. У другому періоді діяльності ліцею, на юридичному
відділенні готували спеціалістів із системними знаннями у сфері юриспруденції, на
камеральному – спеціалістів із глибокими знаннями публічно-правових дисциплін.
Усі юридичні курси спочатку читалися лише по одній кафедрі –
юриспруденції та політичної економії, натомість каталог юридичних дисциплін у
другий період діяльності ліцею постійно змінювався і, врешті, майже повністю
відповідав університетського курсу, щоправда структура кафедр юридичного
відділення ліцею дещо відрізнялася від університетських юридичних кафедр.
Статус випускника ліцею був закріплений на законодавчому рівні. Його
вихованці користувалися правами університетських студентів та могли вибрати
цивільну чи військову службу і отримували різні чиновницькі ранги. Після
ліцейських класів юнаки вступали на цивільну службу в ХІІ (вільноприходящі
ліцеїсти – ХІV) класі Табелі про ранги, а на військову – після тримісячної служби в
нижчих чинах, офіцерами. Юнаки, які закінчували училище правознавства і
політичної економії набували чин ІХ класу. У Російській імперії, окрім
Рішельєвського ліцею, такий високий ранг мали тільки вихованці Училища
правознавства та Олександрійського (Царськосельського) ліцею. Статутом 1837 р.
табельно-посадовий статус випускника ліцею був змінений. Відтоді усі випускники
ліцею при вступі на цивільну службу мали право на чин ХІІ класу Табелі про ранги
та отримували звання дійсного студента і допускалися до іспиту на звання
кандидата. Обираючи військову службу, ліцеїсти мали однакові права з
випускниками університетів на отримання першого офіцерського чину.
Професорсько-викладацький корпус ліцею складався із професорів та
ад’юнктів, які за правовим статусом були близькі до своїх університетських колег.
На них поширювалися загальноросійські правила наукової атестації, такі ж
табельно-посадові привілеї та права. Вони здійснювали аналогічні функції, що й
професори та ад’юнкти в університетах, але, на відміну від останніх, не вважалися
вченими, однак активно займалися науковою роботою. Здобутки ліцейських юристів
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в окремих наукових напрямах нараховують десятки оригінальних праць, в інших –
поодинокі роботи, що були першими спробами наукового опрацювання правових
проблем. Оскільки тогочасні праці переважно мали історико-правовий характер, то
найбільші результати мали представники історико-правової науки. Багату спадщину
залишили ліцейські вчені в галузі кримінального права та судочинства, державного
права, фінансового права та проблем міжнародного фінансового права, які були
серед перших дисертаційних робіт у царині міжнародного права. В ліцеї також
започатковано дослідження з судової медицини.
Ніжинський ліцей з моменту заснування тричі змінював свій статус: гімназія
вищих наук (1820–1832) гуманітарного профілю, фізико-математичний ліцей (1832–
1840) і, нарешті, юридичний ліцей (1840–1875). Мета діяльності закладу в усі
періоди його існування була закріплена як підготовка юнаків до державної служби.
Більш

конкретизовану мету

–

поширення

ґрунтовних знань

вітчизняного

законодавства визначав статут Юридичного ліцею, тож саме він упродовж 1840–
1875 рр. здійснював підготовку фахівців у галузі юриспруденції.
Юридичний ліцей за організацією навчального процесу, структурою та
правами був наближений до університету, але юридична освіта в ньому носила
утилітарний характер, викладання в ньому зводилося до ґрунтовного вивчення
законодавства, а не права як явища. Тобто, була створена спеціальна юридична
школа для підготовки юристів-практиків, суддів, слідчих, нотаріусів та інших
чиновників судових установ, викладання носило суто практичний характер, а
вивчення наукових предметів свідомо ігнорувалось. Вихованцями ліцей були діти
(переважно чернігівських та полтавських) дворян, духовенства та військових, а
пізніше – міщан та селян. Тож ліцеїстами переважно ставали українці.
Підтвердженням належності закладу до вищої школи був високий табельнопосадовий статус її випускників. У разі вибору військової служби вони мали
однакові права з випускниками університетів на отримання першого офіцерського
чину. А при вступі на цивільну службу статус випускника ліцею відрізнявся від
статусу випускника як університетів, так і Рішельєвського ліцею. Маючи права на
чин ХII або ХIV класу, вони не отримували звання кандидата чи дійсного студента.
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Свої особливості мала й процедура формування викладацького корпусу, який
складався з професорів (посади ад’юнкта не існувало), порядок їх обрання чи
призначення та вимоги до кандидатів відповідали загальним вимогам. Ліцейські
професори прирівнювалися до своїх університетських колег та мали ті ж пільги, але
вони, як і їхні колеги з Рішельєвського ліцею, не вважалися вченими, а їх зарплатня
була значно нижчою, ніж у професора університету чи вчителя губернської гімназії.
Це спричиняло плинність кадрів. Однак професорська колегія закладу була
фаховою. Викладачі захищали дисертації, а також готували наукові й навчальні
видання, щорічні урочисті акти. Тематика цих робіт переважно формувалася за
предметом правової кафедри, яку обіймав професор. Відтак певні наукові здобутки
мали вчені у сфері державного, фінансового, цивільного, кримінального права та
судочинства. Відомі й окремі твори філософсько-правового спрямування та лекційні
курси із історії руського права. Особливо активно в ліцеї розроблялася фінансовоправова проблематика.
Розділ є узагальненням результатів раніше опублікованих автором наукових
праць у фахових виданнях України та іноземних виданнях [805, 812, 813; 817; 828;
834; 837; 849; 852; 854; 858; 859].
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РОЗДІЛ 3
ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ
ХХ ст. ТА В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
3.1. Реформа державної освітньої політики імперського періоду на періоду
української революції
Система вищої освіти Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. під
впливом

нових соціально-економічних,

суспільно-політичних та

культурно-

історичних відносин зазнала певних змін. Якщо в ХІХ ст. основу вищої школи
країни становили державні навчальні заклади (насамперед класичні університети),
то з бурхливим розвитком капіталізму потужними осередками в системі російської
освіти стали недержавні вищі школи, засновані завдяки громадській та приватній
ініціативі. Їх поява пов’язана зі зміною концепції державної освітньої політики. Тоді
як в першій половині ХІХ ст. вищі навчальні заклади розглядалися як школи для
підготовки службовців державного апарату та благонадійних кадрів для державної
промисловості, то на межі ХХ ст. головним завданням вітчизняної вищої школи
було визнано підготовку інтелектуальної еліти для найрізноманітніших сфер
економічного та суспільно-політичного життя. Навчальні заклади нового типу
істотно розширили спектр спеціальностей, змінили соціальний і кількісний склад
студентства, заклали основи для демократичних та інноваційних тенденцій у вищій
школі. Вони готували спеціалістів вищої кваліфікації для нових галузей економіки,
вели підготовку фахівців практично у всіх напрямах (педагогічному, юридичному,
комерційному, медичному, технічному, сільськогосподарському, мистецькому).
Недержавні вищі школи утворювалися як неурядові (громадські) та приватні
заклади. Громадські мали статус просвітницьких установ, існували на кошти
громадських організацій, окремих благодійників та платні за навчання. Відтак всі
свої кошти вони спрямовували виключно на організацію навчання, формування
навчально-допоміжної бази закладу та оплату викладацької праці. Тоді як приватні
заклади

створювалися

як комерційні організації,

які не

лише

фінансово
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забезпечували свою власну діяльність, а й приносили прибуток їх власникам.
Недержавні вищі школи різнилися за правовим статусом, формою власності,
організаційними принципами, цілями та завданнями, соціальною спрямованістю
тощо, однак вирішували питання доступу до вищої школи представників тих верств
населення, які мали обмеження при вступі до державних навчальних закладів.
Нормативну базу діяльності як державних, так і недержавних навчальних
закладів Російській імперії насправді було розроблено ще в ХІХ столітті. Загалом
регламентація вищої освіти здійснювалася двома шляхами: за імперативним
методом (регулювання зверху донизу), який полягав у дотриманні чітко визначеного
законодавчого порядку та за дозвільним, що давав певний простір для громадської і
приватної ініціативи. Тож суб’єкти освітніх відносин долучалися до нормотворчої
діяльності,

принаймні

могли

розробляти

локальні

акти

для

регулювання

навчального процесу, тим самим втілювали в життя свої новаторські ідеї.
Оскільки вища школа імперії була під опікою держави і служила державним
цілям, то правові механізми державного контролю поширювалися не лише на
державні, а й на недержавні навчальні заклади. Так, права приватних шкіл
закріплював закон від 19 лютого 1868 р. та сформоване на його основі положення
про приватні заклади [313; 270]. Але варто зазначити, що до початку ХХ ст.
приватних вищих навчальних закладів в імперії не існувало. Гостра потреба у них,
зокрема жіночих, спонукала уряд до зміни законодавчої бази недержавного сектора
освіти. У 1905 р. було спрощено процедуру заснування громадських та приватних
загальноосвітніх і професійних курсів, що стало поштовхом для розвитку вищої
спеціальної та, особливо, жіночої освіти. Щоправда, лише 1 липня 1914 р. окремий
закон закріпив права приватних вищих шкіл [240]. Ним було вироблено нормативне
поняття приватного закладу, визначено його правовий статус та підпорядкованість.
Окремими правилами встановлювався їх поділ та зміст їх навчання [325]. А на
початку 1917 р. «Положением о частных учебных заведениях» вони фактично були
зрівняні у статусі з державними та громадськими вищими навчальними закладами.
Попри те, що недержавні вищі школи діяли як самостійні суб’єкти численних
правовідносин, однак держава чітко регулювала їх права, підпорядкованість, органи
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управління, систему фінансування, підбір викладачів тощо. Тобто, державне
визнання їх статусу було важливим фактором успіху та життєдайності цих шкіл.
Правовій регламентації підлягали й інші питання: перелік дисциплін, зміст
викладання, правила прийому, переведення та випуску фахівців. На них
поширювалася загальна, законодавчо закріплена процедура наукової атестації та
система службових прав викладачів. А їх правовий статус, як і державних
навчальних

закладів,

встановлювався

статутами

чи

положеннями.

Така

регламентація їх діяльності з боку уряду вела до формування певного стандарту
вищої освіти, що позитивно позначалося на розвитку всієї освітньої системи країни.
Насправді дореволюційна вища школа Російської імперії становила потужну
професійну диференційовану систему. Громадські та приватні вищі школи за
кількістю практично зрівнялися з державними. Так, у 1917 р. налічувалося 65
державних та 59 громадських і приватних вищих навчальних закладів [597, с. 159].
Певних змін зазнала й система юридичної освіти. Як і раніше юриспруденцію
вивчали на юридичних факультетах університетів та в кількох привілейованих
юридичних закладах, які за своїм соціальним складом залишалися дворянськобуржуазними, адже готували кадри для державного апарату. Натомість нові
навчальні заклади започаткували вищу жіночу юридичну освіту та стали поштовхом
для впровадження широкого вивчення юридичних наук в окремих професійних
вищих школах, випускники яких були затребувані у сфері як внутрішніх
економічних, торгових, комерційних, банківських, біржових відносин, так і у
вирішенні складних юридичних питань зовнішньоекономічної політики. Зокрема, на
українських теренах у дореволюційний час вища юридична освіта за межами
університетів була представлена правовими факультетами (відділеннями) жіночих
курсів та Новоросійським вищим міжнародним інститутом. Водночас досить сильну
юридичну компоненту містили навчальні плани Київського та Харківського
комерційних інститутів, які готували кадри з економіко-правовою освітою.
Поштовхом до кардинальних змін у системі освіти стали події 1917 р. та
наступні соціально-економічні перетворення. Політична нестабільність, постійна
зміна пріоритетів суспільного життя, руйнування державної інфраструктури,
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катастрофічне падіння рівня життя безпосередньо впливали на вищу освіту, її
структуру, принципи організації, зміст, форми і методи навчання, склад викладачів
та студентів. Однак оцінки освітніх експериментів цього періоду є неоднозначними.
Адже, з одного боку, освітні заклади змушені були функціонувати в надзвичайних
умовах, часто на межі виживання, з другого, – лібералізація суспільних відносин
відкрила шлях до автономії, новаторства та демократизації вищої школи, які
формували підвалини національної освітньої системи.
Першого серйозного реформування система народної освіти зазнала вже в
період діяльності Тимчасового уряду. Було ліквідовано гендерні, релігійні та станові
обмеження реалізації права на освіту. Проголошувалася широка автономія вищих
шкіл та їх пряме підпорядкування міністру народної освіти. Відтак повноваження
попечителів навчальних округів щодо вищих навчальних закладів були обмежені.
Тобто, реформування вищої освіти Тимчасовим урядом опиралося на принципи
широкої автономії, мінімізації втручання держави у сферу їх діяльності та
гарантування права на освіту представникам всіх соціальних груп. Для українських
земель важливим надбанням цього періоду було розгортання національного руху за
українізацію школи. Хоча зауважимо, що перші кроки в цьому напрямі не зачепили
вищі навчальні заклади. Це питання набуло інтенсивного розвитку вже за часів
національних урядів (Центральної Ради, Української держави та Директорії).
Основним їх завданням в освітній сфері було створення національної школи і
підготовка для неї кадрів. І хоча реалізувати амбітні плани через короткострокове
перебування цих урядів при владі не вдалося, проте певні успіхи були й у вищій
школі (відкриття кафедр українознавства, української мови і літератури, мистецтва,
географії, історії, права на історико-філологічних і юридичних факультетах
класичних університетів, вищих жіночих курсів та в Одеському вищому
міжнародному інституті (до травня 1918 р. Новоросійський вищий міжнародний
інститут). А заснування УАН та українських державних університетів мало
величезне значення для поширення національних ідей у суспільстві та розвитку
вітчизняної науки, освіти й культури.
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Що ж до юридичної складової освіти, то окрім діючих юридичних факультетів
старих університетів, юриспруденцію стали вивчати на правових факультетах нових
університетів: Українського народного, Кам’янець-Подільського, Таврійського та
Катеринославського. Продовжували діяти й юридичні факультети жіночих курсів.
Юристів-міжнародників і надалі готував Одеський вищий міжнародний інститут.
Ґрунтовні знання права давали комерційні інститути. Серед новоутворених шкіл
особливої уваги заслуговує Київський юридичний інститут (1917–1920).
Радикальні зміни принципів організації та функціонування системи вищої
освіти на українських територіях відбулися вже за радянської влади. Треба визнати,
що більшовицька реформа вищої школи була непослідовною, а іноді носила
суперечливий характер. Спочатку (у 1918 р.) діяльність урядових структур
обмежилася незначними змінами в структурі управління (було утворено Секретаріат
народної освіти) та виданням розрізнених нормативних актів. Тоді як вже у 1919 р.
конституційно було закріплене право на всебічну і безоплатну освіту, школа була
відділена від церкви, проголошувався вільний вступ до вищих навчальних закладів
[194; 238]. Відміна платні за навчання і введення нових правил прийому, якими
скасовувався освітній ценз забезпечили вільний доступ до вищої школи
представників усіх верств суспільства. Але, вочевидь, така демократизація
здійснювалася в інтересах міського і сільського пролетаріату. Зауважимо, що
наслідки цих перших реформ на території України є досить суперечливими і
отримали неоднозначні оцінки в науковій літературі. Схоже, радянські функціонери
своєрідно розуміли принципи демократизації вищої школи. Певна річ, що вільний
доступ до вищих шкіл та їх пролетаризація привели до значного зростання
студентського контингенту. Але, водночас, нові правила вступу, відсутність
середньої, а іноді й початкової освіти в пролетарської молоді, зумовили радикальне
розшарування студентської аудиторії, що негативно позначалося на якості навчання.
Водночас радянська влада оголосила націоналізацію приватної школи.
Декретом уряду від 21 січня 1919 р. всі вищі приватні навчальні заклади були
переведені у відання Народного комісаріату освіти (замінив Секретаріат народної
освіти) [195]. Кардинально було змінено й систему управління вищими школами.
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Запроваджувався жорсткий державний контроль діяльності освітніх закладів. У
структурі НКО було утворено спеціальний відділ вищої школи, який безпосередньо
управляв усіма вищими школами республіки. Окремою постановою № 8 від 10
березня 1919 р. скасовувалася автономія вищої школи, безпосереднє керівництво
навчальним закладом зосереджувалося в руках призначеного в адміністративному
порядку

комісара.

Колишні

ради

професорів

були

замінені

об’єднаними

факультетськими радами на чолі з президіями та їх головами [318]. Це був початок
централізації системи управління вищою школою. Однак допоки реформи не
торкнулися навчально-методичної складової, вищі навчальні заклади продовжували
працювати у традиційних для них формах. З метою впровадження єдиної системи
навчальних закладів республіки було вирішено їх об’єднати, щоправда у 1919 р. це
не було реалізовано.
Ситуація змінилася вже наступного року. Основою реформування вищої
школи став принцип вузького практицизму вищої школи, головна увага приділялася
формуванню системи професійної освіти. Тож впродовж 1920–1921 рр. докорінно
змінилися як система вищих шкіл та їх управління, так і організація навчального
процесу та порядок формування викладацького і студентського складу. Для
реалізації планів НКО прийняв низку декретів, інструкцій та постанов, провів три
Всеукраїнські наради з освіти. Було вироблено та затверджено схему народної
освіти УСРР, де вищу школу становили технікуми, робітфаки та інститути [1007, с.
26]. Відтак у 1920 р. експерименти з вищою освітою лише розпочалися. Більшість
дореволюційних закладів, в тому числі університети, були ліквідовані. Радянський
уряд став на позицію налагодження роботи технічних та медичних навчальних
закладів. Щодо юридичної освіти то, спочатку, на підставі «Тимчасової інструкції
Губернським відділам народної освіти» від 20 лютого 1920 р. юридичні заклади та
факультети разом з історико-філологічними підлягали ліквідації [350, с. 10]. Але
насправді історико-філологічні та фізико-математичні факультети університетів та
жіночих курсів утворили Тимчасові педагогічні курси (згодом реорганізовані в
педагогічні технікуми, у Харкові в Академію теоретичних знань), а далі – в
інститути народної освіти. Інша доля чекала юридичні факультети і заклади.
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Так, у Києві юридичний факультет університету (разом із приєднаним до
нього правничим факультетом Українського державного університету), правове
відділення Київських вищих жіночих курсів, Київський юридичний інститут та
Київський комерційний інститут у липні 1920 р. утворили Київський інститут
соціально-економічних наук. Останній 24 вересня 1920 р. було перейменовано в
Київський інститут народного господарства ім. Євгенії Бош, у складі якого 29
листопада відкрилося правове відділення (з 1921 р. – соціально-правовий факультет,
назву юридичний стали офіційно застосовувати з 1 лютого 1923 р.). Юридичний
факультет Харківського університету та Харківський комерційний інститут були
об’єднані в Харківський інститут гуманітарно-суспільних наук, який згодом був
реорганізований у Харківський інститут народного господарства, де функціонував
окремий правовий факультет. В Одесі на основі злиття юридичних та історикофілологічних факультетів університету та вищих жіночих курсів, Одеського вищого
міжнародного інституту та економічного факультету Одеського політехнічного
інституту 1 липня 1920 р. було відкрито Одеський гуманітарно-суспільний інститут
(8 грудня 1920 р. йому присвоїли ім’я О. І. Хмельницького). А вже через рік із двох
його відділень (соціально-правового та соціалістично-економічного) було утворено
Одеський інститут народного господарства. У складі всіх трьох інститутів
народного господарства діяли правові факультети, які впродовж десятиріччя (1920–
1930 рр.) репрезентували вищу юридичну освіту в Україні.
Отже, трансформація системи освіти на українських землях на початку ХХ ст.
проходила у вкрай несприятливих суспільно-політичних і соціально-економічних
умовах. Утім революційні події 1905 р., Перша світова війна не стали перепоною на
шляху здійснення активних перетворень та удосконалення вищої освіти. Далі
політична нестабільність та складні матеріальні умови 1917 р. поставили роботу
низки навчальних закладів під загрозу. Подальша ж ескалація політичної боротьби і
її переростання у відкриті збройні конфлікти лише погіршували ситуацію. Але
навіть за таких умов вища школа продовжувала функціонувати. Професорськовикладацький склад більшості вищих навчальних закладів відчайдушно боровся за
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збереження alma mater, виявивши неабияку дбайливість, самопожертву та відданість
своїй справі.
3. 2. Розвиток правового регулювання вищої жіночої юридичної освіти
Питання доступу жінок до вищої школи займало помітне місце в урядовій
освітній політиці як Російської імперії, так і країн Західної Європи. Але в Європі ще
в середині ХІХ ст. запропонували два шляхи вирішення проблеми: жінкам надали
право навчатися в університетах та створили мережу вищих жіночих закладів [809,
с. 78]. Розбудова вищої жіночої освіти в Росії пішла своїм шляхом. Насамперед
зауважимо, що склад російського студентства суворо регулювався за ознакою статі.
Тоді як для чоловіків на шляху до вищої освіти стояли перепони, як-то: станові
обмеження, національність, проблеми матеріального характеру чи власне мала
кількість вищих шкіл, то жінки були позбавлені навіть юридичного права на вищу
освіту [899, с. 129]. Тож боротьба російських жінок за право на вищу освіту, зокрема
й юридичну була досить тривалою. Спочатку вони домоглися права відвідувати
університетські лекції. В 1859 р. панянки з’явилися в Петербурзькому університеті,
а згодом в Університеті св. Володимира та Харківському університеті. Потім для
жінок були відкриті Аларчинські (1869 р.) та Владимирські (1870 р.) курси у СанктПетербурзі і Лубʼянські (1869 р.) у Москві, де також читалися публічні лекції. Однак
такі лекції не мали нічого спільного з систематичною освітою, а з прийняттям
університетського статуту 1863 р. та додаткових міністерських циркулярів була
введена пряма заборона жінкам відвідувати університетські лекції [809, с. 78].
Тож російські дівчата здобували освіту в європейських університетах. Тоді
така освітня міграція стала майже буденною справою. Це викликало неабияку
стурбованість влади. Щоб ізолювати дівчат від передової Європи, уряд дозволив
відкрити Вищі жіночі курси професора В. І. Герʼє в Москві (1872 р.), а згодом і Вищі
жіночі курси у Казані (1876 р.), Бестужевські жіночі курси у Санкт-Петербурзі
(1878 р.) та Київські вищі жіночі курси (1878 р.). Університетська передова
професура Харкова та Одеси теж активно пропагували ідеї жіночої освіти. Утім, усі
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їх спроби заснувати відповідні заклади у своїх містах не увінчалися успіхом [861, с.
204–205]. А вже у 1880-х рр., в умовах політичної реакції, за розпорядженням МНО
набір на діючі вищі жіночі курси був припинений. Однак, під тиском громадськості
в 1889 р. вдалося відновити діяльність Петербурзьких вищих жіночих курсів, у
1897 р. – відкрити Медичний жіночий інститут, а в 1900 р. – Московські вищі жіночі
курси. Лише ці три заклади в Росії давали жінкам вищу освіту. Усі ж клопотання
про відкриття таких шкіл в інших містах отримували безапеляційну відмову.
За таких умов прогресивна професура організовувала публічні наукові лекції
при університетах. Офіційний дозвіл на їх проведення мали Університет
св. Володимира, Харківський та Новоросійський університети [809, с. 79]. Звичайно,
ці лекції були слабкою розрадою для жінок, вони не могли замінити повноцінну
вищу освіту, адже слухачки отримували не диплом, а лише довідку про прослуханий
курс без будь-яких прав. Але, вочевидь, саме тривала практика діяльності таких
лекцій та активність громадськості привели на початку ХХ ст. до затвердження
урядом проектів жіночих курсів та їх заснування в університетських центрах країни.
Зауважимо, що процедура відкриття жіночих закладів у Росії була складним і
тривалим процесом. Відповідне клопотання подавалося на ім’я попечителя
навчального округу, далі передавалося в МНО, де після наради за участю керівників
ІV та ІІІ відділів канцелярії Його Імператорської Величності, міністра внутрішніх
справ та міністра народної освіти виносилося рішення [475, с. 82]. Тому численні
клопотання прихильників жіночої освіти нерідко відхилялися різними чиновниками
за формальними ознаками чи просто губилися в тенетах бюрократичних процедур.
Часто вирішальним було упереджене ставлення до освіти жінок окремого
посадовця: попечителя, генерал-губернатора чи міністра [809, с. 79].
Між тим розмах революційного руху в 1905 р. змусив владу піти на поступки.
По-перше, уряд ненадовго (до жовтня 1908 р.) відкрив жінкам на правах вільних
слухачок університети. При цьому їх права, порівняно з чоловіками, були обмежені,
вони не могли набути статусу студентів. А вже в травні 1908 р. циркуляром МНО
(§ 4) було категорично заборонено прийом вільних слухачок в університети [276]. А
закінчити розпочате навчання дозволили лише тим жінкам, хто довів свою
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благонадійність [264, с. 42]. Таких виявилося менше 50 % від загальної кількості
слухачок імперії [806, с. 260]. Та й ті, жінки, які ще залишалися в університетах,
були в безправному стані, адже читати їм лекції мали у вільний від занять час, в
аудиторіях окремо від чоловіків, тож консервативна професура просто відмовлялася
їх проводити. Втім гостра потреба фахівців вищої кваліфікації змусила владу й
надалі йти на поступки. Спочатку, як виняток, жінкам в окремому порядку
дозволяли вступати на медичні факультети. Далі у 1910 р. слухачок, яким у 1908 р.
було дозволено закінчити університетські курси, допустили до складання іспитів в
комісіях при університетах [284]. А вже у 1915 р., на підставі доповіді міністра
народної освіти П. Н. Ігнатьєва «Про дозвіл прийому жінок на окремі факультети
деяких університетів», жінок могли зараховувати на університетські вакансії,
міністр же отримав право надалі на свій розсуд задовольняти відповідні клопотання.
Однак до 1917 р. державна вища освіта так і не стала загальнодоступною для жінок.
По-друге, було спрощено процедуру заснування недержавних закладів.
Міністр 3 грудня 1905 р. отримав право видавати дозволи на відкриття приватних
загальноосвітніх та професійних курсів з програмами вище середньої школи, але без
надання їх випускникам будь-яких прав. Тож численні ініціативи щодо заснування
вищих закладів для жінок були задоволені. Загалом з грудня 1905 р. до січня 1913 р.
було видано понад 30 таких дозволів [558, с. 106]. У різних містах виникали вищі
жіночі курси й інститути, окремі з них згодом здобули статус закладів
університетського типу та відіграли значну роль в історії вітчизняної жіночої освіти.
Навчатися на курсах жінки могли як слухачки або як вільні слухачки.
Слухачками ставали дівчата, які досягли 17-річного віку, мали атестат або свідоцтво
жіночої гімназії або рівноправного з нею жіночого закладу. Вільними слухачками
могли бути особи, незалежно від отриманої ними освіти, переважно з тих, хто
займався педагогічною діяльністю, але з особливого, кожен раз, дозволу попечителя
навчального округу. Абітурієнтки повинні були мати звання домашньої вчительки
чи наставниці (таке звання не вимагалося при вступі на юридичні факультети).
Окрім цього, потрібно було надати свідоцтво про благонадійність та письмовий
дозвіл батьків або опікунів, якщо дівчині не виповнився 21 рік [181, с. 404]. Навіть
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заміжні жінки надавали письмову згоду чоловіка. І лише 19 серпня 1916 р.
міністерство, керуючись законом від 12 березня 1914 р., звільнило їх від
оформлення такого дозволу [122, арк. 117].
Ті заклади, які відкривалися як школи університетського типу, мали й чітку, за
зразком університетів, структуру: факультети та відділення. Спочатку традиційно це
були історико-філологічний та фізико-математичний факультети, згодом відкривали
юридичні та медичні факультети. Відтак, вищі жіночі курси мали ті ж чотири
факультети, що й університети.
В Україні вже у грудні 1905 р. у Києві запрацювали Вищі вечірні жіночі курси
А. В. Жекуліної та загальноосвітні Вечірні жіночі курси професора М. В. ДовнарЗапольського [171, арк. 7–8]. А восени 1906 р. був відновлений прийом на Київські
вищі жіночі курси; у Харкові засновані приватні жіночі курси Н. І. Невіандт; в Одесі
діяли Одеські вищі жіночі курси, відкриті на базі вищих педагогічних курсів при
гімназії К. С. Пашковської. А вже в квітні 1907 р. Товариством взаємодопомоги
трудящих жінок засновані Харківські вищі жіночі курси.
Спеціальних юридичних жіночих закладів на теренах України не було. Перше
ж самостійне юридичне відділення для жінок відкрилося на Харківських приватних
жіночих курсах Н. І. Невіанд у листопаді 1906 р. І хоча проект статуту закладу було
розроблено з урахуванням університетського статуту, система навчання та програми
викладання юридичного відділення формувалися відповідно до плану юридичного
факультету Харківського університету, втім цей заклад залишив ледь помітний слід
в історії юридичної освіти регіону [861, с. 223]. Щоправда першими слухачками
відділення стали 103, за іншими даними – 190 осіб [557, с. 131; 1003, с. 119–124]. А
вже навесні 1910 р. відбувся перший його випуск, але в цей останній рік його
діяльності в ньому навчалося всього 25 юристок [1003, с. 120; 1189, с. 92]. Не мали
успіху й ще кілька спроб заснувати жіночі юридичні школи на теренах України. Так,
не вдалося здійснити харківський проект Товариства взаємодопомоги трудящих
жінок. Задумувався він як дворічні вечірні юридичні курси, а згодом планували
розробити додаткову трирічну програму [929, с. 45]. На Катеринославських жіночих
курсах М. С. Копилова та О. В. Тихонової теж мали відкрити юридичний факультет,
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але діяти він почав восени 1918 р. у Катеринославському університеті, в який було
реорганізовано курси [861, с. 223]. Тож своє право на юридичну освіту українки
могли реалізувати вивчаючи юриспруденцію або в університетах, на правах вільних
слухачок, або на юридичному відділенні КВЖК (з 1907 р.) та юридичному
факультеті ОВЖК (з 1908 р.). Що ж до юридичного факультету ХВЖК, то
зауважимо, що хоч дозвіл на відкриття був отриманий ще 1907 р., створити його так
і не вдалося через брак коштів, приміщень, а головне – через відмову професорів
університету працювати на ньому. Щоправда, прогресивні юристи працювали на
ХВЖК, зокрема, на історико-філологічному факультеті професор А. М. Фатєєв
читав рекомендований курс «вчення про право і державу» [188, с. 18]. Є згадки й
про діяльність на ХВЖК юристів М І. Палієнка, С. Є. Сабініна, В. С. Трахтерова.
Оскільки курси були громадськими закладами, вони користувалися певною
академічною самостійністю. І хоча структура вищих жіночих курсів та форми їх
внутрішнього управління мали риси демократії, заклади перебували під пильним
наглядом попечителя та МНО. Правовою основою діяльності КВЖК та ОВЖК були
положення [182; 309]. Управління закладами здійснювали: Рада професорів,
Правління, Збори факультетів (відділень) та посадові особи (директор, декани,
помічник (помічниця) директора, казначей). Обирали також секретаря Ради та
Зборів факультетів (відділень). Вищим колегіальним органом була Рада професорів
(в Одесі – Вища педагогічна рада). Господарські та адміністративні справи
вирішувало Правління (в Одесі – Господарський комітет). Фінансами відав
казначей. Факультет (відділення) очолював декан (обирався з професорів строком на
два роки), який і головував на Зборах факультету (відділення) [861, с. 215].
Зауважимо, що жіночі навчальні заклади не отримували державних субсидій,
дуже рідко на їх рахунки приходили й пожертви від великих промисловців, які
радше бажали фінансувати професійну школу. Однак приватна підтримка курсів
(спочатку основними меценатами були професори університетів та їх дружини)
забезпечили їх розвиток, створивши певну фінансову свободу від урядових установ.
Тобто жіночі курси перебували на повному самозабезпеченні. Їх фінансову основу
становила плата за навчання, кошти засновників, пожертви та заповіти на їх користь
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[809, с. 81]. Окрім власне грошей, курсам надавали земельні ділянки з будівлями чи
під забудову. Власні будівлі мали як КВЖК, так і ОВЖК. Керівництво жіночих
курсів не шкодувало кошти, витрачаючи їх на створення матеріально-технічної бази
(кабінетів, лабораторій, музеїв). Курси зібрали солідні для того часу бібліотеки,
мали власні друковані видання. Опікувалися меценати й слухачками, заснувавши
низку стипендій для здібних дівчат [861, с. 218–219].
Спочатку жіночі курси не визнавалися закладами «першого розряду». Однак
успіх курсів залежав саме від державного визнання їх статусу як вищого закладу та
прав його випускниць на одержання повноцінного диплому. Тож реалії того часу
зобов’язували керівництво курсів орієнтуватися на навчальні плани і програми
державних вищих навчальних закладів. 19 грудня 1911 р. було прийнято закон, за
яким жіночі курси, програми яких визнавалися «рівними університетським»,
отримали офіційний статус вищих шкіл [271]. Відтоді їх випускниці мали право
складати іспити в державних екзаменаційних комісіях при університетах і здобувати
вчені ступені магістра та доктора наук і звання вчительки середніх закладів. Останнє
давало право викладати у всіх класах чоловічих і жіночих середніх закладів, за рівну
з чоловіками винагороду й рівну пенсію (ст. ст. 3, 4 Закону). Щоправда, на підставі
циркуляра МНО про порядок допуску до іспитів від 20 березня 1912 р. випускниці
жіночих курсів допускалися до цих іспитів лише з особливого, кожний раз, дозволу
міністра [256, с. 629]. Окрім того, до державних іспитів жінки екзаменувалися з усіх
предметів відповідного факультету університету [256, с. 630]. Оскільки умовою
допуску до складання іспитів університетського курсу була наявність атестата
зрілості, що видавався по закінченню чоловічих гімназій, і через різницю у
програмах жіночих і чоловічих гімназій курсистки мусили складати ще й додаткові
іспити для отримання відповідного атестату [672, с. 129]. Тож, на відміну від
чоловіків, шлях жінок до омріяного диплома про вищу освіту виявився складним і
тернистим. Тому в 1912 р. лише одиниці здобули університетські дипломи,
наприклад в Одесі таких було всього дев’ять дівчат [475, с. 86; 550, с. 32].
Для визнання ж усіх свідоцтв жіночих курсів рівними дипломам університету
необхідно було навчальні плани курсів узгодити з університетськими планами. І
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лише 21 березня 1913 р. циркуляром МНО жінок, які мали свідоцтво про закінчення
вищих жіночих курсів, допускали до випробувань у комісіях при університеті без
особливого на те дозволу міністра [257]. Тобто статус жіночих курсів відтепер був
аналогічний статусу університету, що зробило їх ще більш популярними. Напевно,
саме тому Київські курси мали й іншу неофіційну назву – Університет св. Ольги.
Відтоді нарівні з чоловіками-юристами одержувати дипломи про вищу
юридичну освіту могли й жінки. Однак здобута освіта не давала дівчатам жодних
гарантій

успішного

працевлаштування.

Насправді

про

будь-яке

практичне

застосування юридичних знань жінок не могло бути й мови – шлях до їх
професійної діяльності в Російській імперії був закритим. І хоча жінки не мали
офіційного дозволу обіймати посади на державній службі чи вести юридичну
практику, а відшукати іншу гідну роботу за спеціальністю було досить складно, все
ж юридична освіта серед дівчат користувалося популярністю.
Так, досить затребуваним було юридичне відділення КВЖК. Його навчальний
план був розроблений за зразком плану юридичного факультету Університету
св. Володимира і при будь-якій зміні останнього коригувався. Від університетського
він відрізнявся тільки повнотою змісту та більшою кількістю годин, які відводилися
на лекції та практичні заняття. Ця різниця була зумовлена слабшою порівняно зі
студентами університету попередньою підготовкою курсисток. Щоб подолати цю
різницю, слухачки юридичного відділення вивчали латинську мову [862, с. 69].
Як і в Університеті св. Володимира курсисткам читали: енциклопедію права;
історію руського права; історію філософії права; політичну економію; статистику;
державне право; церковне право; поліцейське право; фінансове право; міжнародне
право; римське право; цивільне право та судочинство; торгове право та торгове
судочинство; кримінальне право та кримінальне судочинство. Обов’язковим
предметом було богослів’я. Окрім цього курсистки вивчали державне право
західноєвропейських держав (курс який не читався студентам університету) та
більшою кількістю годин римське право й торгове право. Водночас курсисткам
пропонувалася ширша від університетської спеціалізація через запровадження низки
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необов’язкових предметів як: порівняльна історія права, історія, психологія,
філософія, логіка, французька, англійська, німецька, італійська мови та ін.
Родзинкою КВЖК було його економіко-комерційне відділення, яке діяло у
складі юридичного відділення. Слухачки-економістки прирівнювалися до вихованок
юридичного відділення, адже вони вивчали курси економіко-комерційних наук не
замість, а додатково до юридичних [54, арк. 3]. Тож дівчата з такою паралельною
юридичною та економічно-комерційною спеціалізацією могли розраховувати на
застосування своїх професійних знань в різних адміністративних, промислових та
торговельних закладах, що збільшувало їх шанси на успішне працевлаштування.
Аналіз навчальних планів юридичного та економіко-комерційного відділень
курсів дає підстави говорити про доволі ґрунтовне навчання курсисток. Так, для
слухачок обох відділень обов’язковими для вивчення були 11 базових юридичних та
дві економічні дисципліни (додаток В). Водночас перелік обов’язкових предметів
для юристок містив також латинську мову; історію римського права; загальну та
спеціальну частини системи римського права; історію філософії права; церковне
право; кримінальне право та кримінальний процес. Ці ж дисципліни могли вивчати
й економістки. Хоча для них вони були «рекомендовані», однак дівчата, які
планували отримати випускне свідоцтво курсів, зобов’язані були їх вивчати. Також
обов’язковими для них були ще вісім економічних дисциплін [862, с. 69–70]. Досить
солідним був рівень мовної підготовки. Юристки упродовж двох років за власним
вибором мали опанувати одну із мов (французьку, англійську чи німецьку). Інші дві
мови були необов’язковими. Економістки ж за цей же час мали вивчити французьку
та німецьку, натомість англійська та італійська були необов’язковими.
Навчальний рік на курсах складався з двох семестрів, а строк навчання був
чотирирічним. На КВЖК діяла предметна система навчання. Слухачки самостійно
обирали дисципліни, які бажали вивчати. Однак ті, які планували одержати диплом,
мали дотримуватись вироблених курсами і затверджених міністерством планів. І
лише з 1916/17 н. р. на КВЖК була введена курсова система навчання [672, с. 102].
Високим рівнем організації навчального процесу юридичного відділення
потрібно завдячувати його керівництву. Першим його деканом став В. А. Удінцев
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(1907–1909), а далі цю посаду послідовно обіймали Г. В. Демченко (1909–1918) та
М. М. Ясинський (1919–1920). Вони докладали неймовірних зусиль, щоб домогтися
визнання за курсами прав державного навчального закладу. Відтак, курсистки з
1913 р. були зрівняні в правах зі студентами університетів та складали іспити в
держаних комісіях університетів. А з 1916 р. вже на самих курсах діяли
екзаменаційні комісії з правами державних. Однак ці правила не поширювалися на
слухачок-економісток адже в МНО таких комісій не існувало. Тому керівництво
відділення спочатку (у 1914 р.) домоглося у Міністерства торгівлі і промисловості, у
віданні якого були комерційні заклади, права випускницям курсів викладати
спеціальні предмети у школах відомства, а потім (у 1915 р.) – складати іспити у
комісіях ККІ [861, с. 215].
Інакше відкривався юридичних факультет ОВЖК. Якщо КВЖК проектувалися
та відкривалися як навчальний заклад університетського типу, то Одеські – пройшли
довгий шлях до цього статусу. По-перше, вони утворювалися шляхом перетворення
педагогічних курсів, відтак необхідно було переробити всі програми, надавши їм
відповідного університетського рівня. По-друге, забезпечити необхідну кількість
фахових викладачів, яких бракувало навіть у Новоросійському університеті. Потретє, створити належну матеріально-технічну базу. Тож, формування структурних
підрозділів факультету, навчальних планів, програм, комплектування викладацького
та студентського складу відбувалося поступово.
Так, початком вивчення юридичних наук на ОВЖК стали запроваджені на
історико-філологічному факультеті предмети «державне право» та «історія руського
права», які з вересня 1906 р. читав професор О. Я. Шпаков [118, арк. 2]. А вже з
вересня 1908 р. розпочалися заняття першого курсу юридичного факультету. Старші
ж курси факультету відкривалися поступово і лише з 1911/12 н. р. він мав повний
комплект – чотири курси. На відміну від КВЖК на ОВЖК, наслідуючи практику
діяльності педагогічних курсів, була збережена курсова система навчання.
Навчальний план із переліком дисциплін для кожного курсу встановлювався радою
факультету. І лише ті дівчата, які успішно витримали випробування з усіх предметів
обох семестрів відповідного курсу, переводилися на наступний.
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Особливістю перших років функціонування факультету було те, що працював
він без керівника. Задля економії коштів та зважаючи на відкриття лише першого
курсу в 1908 р. посада декана не вводилася. Всі управлінські рішення приймалися на
засіданні юридичної комісії (згодом – факультетської ради) – колегіального органу,
до складу якого входили викладачі факультету. Лише у січні 1912 р. (коли відкрили
всі чотири курси факультету) була введена посада декана, яку обінйяв О. Я. Шпаков,
а обов’язки секретаря ради виконував Е. Я. Немировський. Однак у липні 1913 р.
О. Я. Шпакова обрали директором курсів, до кінця року він ще виконував обов’язки
декана, а вже з 1914 р. посада була вакантною. Але нового декана так і не обрали,
тож О. Я. Шпаков і надалі виконував обов’язки декана юридичного факультету. Вже
за радянської влади у березні 1920 р. були проведені вибори: новим деканом став
П. С. Кравцов, а секретарем факультету – професор О. С. Мулюкін. Втім розгорнути
плідну діяльність їм не вдалося, їх сили були зосереджені вже лише на ліквідаційній
процедурі, адже до літа 1920 р. факультет припинив своє існування [861, с. 115].
За основу навчального плану юридичного факультету ОВЖК взяли план
юридичного факультету Новоросійського університету. Але з огляду на ті
об’єктивні умови, в яких доводилося працювати, він не був сталим та постійно
корегувався. Запропоновані предмети оголошувалися щоразу для нового курсу, а
іноді навіть семестру. Введення нових дисциплін часто залежало від можливості
залучити до роботи професора відповідної спеціалізації. Час від часу викладачам,
крім фахової дисципліни, доводилося читали й деякі інші предмети. Нерідко
слухачки кількох курсів спільно вивчали одну дисципліну. Так, у весняному
семестрі 1911/12 н. р. міжнародне, поліцейське право та історію філософії права
одночасно читали для третього та четвертого курсів, а церковне право спільно
вивчали слухачки другого, третього та четвертого курсів [119, арк. 25].
Тож навантаження на різних курсах у різні роки розподілялось нерівномірно.
Зокрема, у весняному семестрі 1911/12 н. р. першокурсниці та другокурсниці
вивчали по чотири дисциплін, а слухачки третього та четвертого курсу – по шість.
Тоді як у наступному осінньому семестрі 1912/13 н. р. на першому курсі читали
п’ять дисциплін, другокурсниці та третьокурсниці слухали по чотири предмети, а

202

слухачкам четвертого курсу залишалося вивчити всього дві дисципліни [861, с. 116].
Щоправда, загалом за весь період навчання дівчата мали опанувати 16 основних
предметів університетського рівня: енциклопедію права; історію руського права;
історію філософії права; політичну економію; статистику; державне право; церковне
право; поліцейське право; фінансове право; міжнародне право; римське право
(історію та догму), цивільне право та судочинство, торгове право; кримінальне
право та кримінальне судочинство. Окрім того, обов’язковими для вивчення були
богослів’я, латинська і нові (німецька та французька) мови.
Основними формами навчальних занять на курсах традиційно були лекції та
практичні заняття. Щоправда, останнім на КВЖК приділяли особливу увагу, адже їх
проводили з усіх предметів щонайменше один раз на тиждень. Окрім цього,
теоретичні знання курсистки закріплювали, працюючи в юридичному семінарію, де
юристки проводили роботу наукового характеру. Хоча участь в ньому не була
обов’язковою, а пропускна здатність становила всього 24 особи, однак багато
слухачок виявили бажання там працювати. Тож довелося встановити 3-годинний
щоденний графік роботи юридичного семінарію [862, с. 70]. А для практичних
занять економісток був організований музей товарознавства.Натомість практичні
заняття

для

одеситок

проводилися

лише

з

предметів,

установлених

університетським планом. Слухачки вивчали першоджерела, готували реферати на
запропоновані професорами теми, розв’язували казуси тощо. Наприклад, для
поліпшення засвоєння теоретичного курсу на практичних заняттях з історії руського
права

О. Я. Шпаков

акцентував

увагу

на

ґрунтовному

знайомстві

з

першоджерелами: російськими, грецькими, німецькими договорами, Руською
правдою тощо [861, 116]. Окремою формою пізнавальних занять стали навчальні
екскурсії, кошти на їх організацію зазвичай виділяли з бюджету курсів [861, с. 220].
Є відомості й про організацію наукових гурків. На КВЖК діяв гурток з
вивчення суспільних наук. У жовтні 1918 р. Радою професорів був затверджений
його статут [672, с. 102]. Однак, очевидно, розгорнути масштабну діяльність його
засновникам не вдалося, відтак і відшукати результати цієї діяльності немає
можливості. Були здійснені й спроби запровадити спеціальні заняття у гуртках і на
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ОВЖК. Зокрема, вдалося відшукати списки 81 учасниці цивілістичного гуртка – це
слухачки третього (66 осіб) та четвертого (15 осіб) курсів. Є окремі свідчення й про
організацію їх праці. Спеціальна група дівчат складала систематизований покажчик
російської літератури з цивільного та торгового права [861, с. 116].
Знання перевіряли під час курсових та випускних іспитів. Київські курситски
також готували та захищали письмові наукові роботи. Слухачки КВЖК отримували
випускне свідоцтво або свідоцтво про закінчення вищих жіночих курсів.
Власницями першого свідоцтва курсистки юридичного відділення ставали тоді,
коли мали залік восьми семестрів. Для цього їм потрібно було прослухати всі
предмети відділення та витримати девʼять курсових іспитів з: енциклопедії права;
історії філософії права; історії руського права; історії римського права; російського
державного права; державного права західноєвропейських держав; церковного
права; політичної економії та статистики. Між тим, щоб здобути випускне свідоцтво
економіко-комерційного відділення, окрім заліку восьми семестрів, необхідно було
додатково прослухати необов’язкові предмети: історію філософії права; історію
руського права; церковне право; римське право; кримінальне право та процес. Тоді
як свідоцтво про закінчення КВЖК видавали лише тим курсисткам, які отримали
залік восьми семестрів і витримали іспити з усіх обов’язкових предметів відділення
[364, с. 6]. Саме таке свідоцтво давало право випускниці складати іспити в
університетській юридичній комісії, а з 1916 р. – в державній юридичній комісії при
курсах. Одеситки отримували випускне свідоцтво, склавши всі іспити предметів
восьми семестрів. І, склавши додатково курсові іспити юридичного факультету
університету, вони екзаменуватися в державній університетській юридичній комісії.
Зауважимо, що не лише навчальні плани та система навчання, а й рівень
викладання на курсах за якістю не поступались університетським, адже
викладацький склад був представлений, здебільшого, професорами та викладачами
місцевих університетів, а дисципліни економіко-комерційного відділення КВЖК
читали професори ККІ. Вочевидь професура завжди була кращою, найбільш
освіченою та активною частиною місцевих громад та розглядала свою роботу в
галузі жіночої освіти як відповідальну громадську місію [765, с. 122]. Серед
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викладачів-юристів були як маститі вчені, так і молоді перспективні науковці.
Перший список професорів юридичного відділення КВЖК у 1907 р. був більш ніж
переконливий (10 професорів та один приват-доцент). Тут працювали чотири
ординарні

професори:

О. О. Ейхельман,

С. А. Єгіазаров,

В. А. Удінцев,

М. М. Цитович; шість екстраординарних професорів: Г. В. Демченко, М. М. Катков,
А. К. Мітюков, П. П. Соколов, М. М. Ясинський, М. П. Яснопольський та приватдоцент О. О. Жилін [862, с. 71]. Усього ж відомо 25 прізвищ правників, які в різний
час працювали на юридичному відділенні КВЖК (додаток Д).
Біля витоків юридичного факультету ОВЖК стояли О. І. Загоровський,
І. А. Линниченко,

М. І. Мандесь,

Е. Я. Немировський,

В. Н. Твердохлєбов,

О. Я. Шпаков. Спочатку на факультеті працювало всього шість викладачів. Нових
професорів-юристів запрошували на роботу у разі необхідності, коли відкривався
новий курс та нові предмети. У різний час до праці на факультеті долучилися такі
відомі професори: С. П. Ніконов, К. М. Смірнов, К. О. Кузнєцов, О. С. Мулюкін,
О. І. Покровський, Є. В. Васьковський [861, с. 117]. Усього вдалося встановити
прізвища 14 викладачів-юристів факультету (додаток Е).
Висококваліфікований професорсько-викладацький склад і університетські, за
змістом, навчальні плани забезпечили якісну юридичну освіту жінкам. Вочевидь
саме тому курси користувалися популярністю серед абітурієнток і це при тому, що
свідоцтво про його закінчення не надавало його власниці жодних прав на професію
юриста. Між тим дані про чисельність студенток юридичного відділення КВЖК
свідчать про його велелюдність. Оскільки вступ на курси відбувався двічі на рік,
контингент його слухачок навіть упродовж окремого навчального року кілька разів
змінювався. На ці зміни впливав і певний «відсів» слухачок, який був спричинений
спочатку здебільшого суб’єктивними причинами чи матеріальними проблемами, а
згодом – нестабільною політичною та економічною ситуацією в Києві. Утім точно
відомо, що список студенток-юристок у перший 1907 рік навчання складався з 138
прізвищ, 49 дівчат стали студентками відділення у 1908 році. За 1910–1920 рр.
вдалося встановити й більш точні кількісні дані. Так, у 1910 р. слухачок юридичного
відділення всього було 229, на економіко-комерційному відділенні навчалося – 25; у
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1911 р. – 228 та 20; у 1912 р. – 237 та 32; у 1913 р. – 326 та 75; у 1914 р. – 434 та 106;
у 1915 р. – 415 та 105; в 1916 р. – 194 та 72; в 1917 р. – 563 та 149; у 1918 р.– 1114 та
189; у 1919 р. – 872 та 100; у 1920 р. – 1046 та 128 відповідно [862, с. 71]. Якщо
проаналізувати ці відомості, можна говорити про значне коливання загальної
кількості слухачок відділення, їх мінімум становив 194 особи в 1916 р., а максимум
– 1114 осіб у 1918 році. Таке значне зростання кількості бажаючих вивчати
юридичні науки пояснюється передусім допуском жінок до професійної юридичної
діяльності: 1 червня 1917 р. жінки отримали право бути присяжними повіреними
(адвокатами) та присяжними стряпчими (адвокатами в комерційних судах) [246].
Інакшою була ситуація на економіко-комерційному відділенні. Мінімальна
кількість його студенток становила 20 осіб у 1911 р., а максимум – 189 було
зафіксовано 1 січня 1918 року. Значно меншу кількість економісток ймовірно можна
пояснити не лише переобтяженням навчального плану відділення, а й успішною
діяльністю ККІ, де дівчата могли отримувати досить солідну економіко-комерційну
освіту. Проте навіть в останні місяці роботи курсів станом на 25 січня 1920 р. на
юридичному відділенні рахувалося 1046 осіб, а на економіко-комерційному – 128.
Однак зауважимо, що це дані канцелярії курсів, контроль фактичної ж присутність
дівчат на заняттях не вівся. Та й політичні потрясіння і активні військові дії
заважали не лише навчальному процесу і здійсненню обліку студенток, а іноді
ставили під загрозу саме існування закладу. Втім маємо дані, що в березні 1920 р.
заняття відвідувало 214 дівчат (198 юристок і 16 економісток) [862, с. 72].
Популярним та затребуваним був і юридичний факультет ОВЖК. Хоча
спочатку одеських юристок було порівняно небагато (перші 73 дівчини розпочали
заняття восени 1908 р.) [550, с. 28]. У наступний рік діяло вже два курси, на яких
навчалося 102 особи: 58 першокурсниць та 44 другокурсниці (36 з них – це дівчата,
які успішно склали перевідні іспити). У 1911 р. вже на трьох курсах навчалося 99
дівчат [861, с. 117], а станом на 1 січня 1912 р. вже на чотирьох курсах рахувалося
95, 1913 р. – 70, 1914 р. – 85 дівчат. Така порівняно невелика кількість слухачок
пояснювалась тим, що спочатку ОВЖК не мали статусу закладу першого розряду,
відтак не давали своїм вихованкам прав випускниць вищої школи. Тож більшість
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дівчат, сподіваючись мати певні гарантії майбутнього працевлаштування, обирали
столичні заклади. Відтак спостерігався значний відтік курсисток. Скажімо, у 1913 р.
з 330 вибулих слухачок лише 58 отримали випускні свідоцтва, тоді як 272 вибули до
закінчення навчання. Нових же абітурієнток того року було лише 237 [861, с. 234].
Згодом ситуація змінилася. Професійна організація навчальної справи та
отримання ОВЖК у 1915 р. статусу вищого навчального закладу першого розряду,
що зрівняло їх у правах з університетом, привели до значного збільшення
вступників [122, арк. 95]. Тоді як у 1916 р. (станом на 1 січня) на юридичному
факультеті навчалося 164 особи, вже через рік їх було 337. А відтоді як жінкам
дозволили займатися адвокатською практикою (постанова Тимчасового уряду від 1
червня 1917 р.) кількість бажаючих вивчати юриспруденцію збільшилась в рази.
Вже у вересні 1917 р. рада юридичного факультету вирішила організувати лекції на
першому курсі в дві зміни, адже жодна аудиторія не могла вмістити всіх
першокурсниць, кількість яких сягнула майже 700 осіб [861, с. 118].
Діяльність курсів до революційних подій 1917 p. була порівняно стабільною,
хоча певні корективи в життя закладів внесла Перша світова війна. Так, у 1915–
1916 рр. КВЖК пережили евакуацію до Саратова. А упродовж 1917–1920 рр. хід
навчального процесу всіх курсів залежав від зміни політичної влади в Україні. За
таких умов заклади працювали нерегулярно, заняття проводились із порушенням
навчальних планів, різко погіршився їх фінансовий стан. Втім, Вищі жіночі курси
діяли, мимоволі співпрацюючи з Тимчасовим урядом, урядами Центральної Ради,
Української держави, Директорії та радянської влади. Тривав і навчальний процес.
Було здійснено спроби певної модернізації навчання, зокрема щодо українізації
курсів. Юристки Києва та Одеси стали вивчати «історію західноруського права». На
жіночих курсах навіть організовували екзаменаційні комісії.
Однак проголошена навесні 1919 р. радянська політика у сфері освіти
означала кардинальні зміни в житті жіночих курсів. Усі вищі навчальні заклади
підпорядковувалися відділу вищої школи НКО, а безпосереднє керівництво
навчальним закладом переходило до рук комісара, який отримував надзвичайні
повноваження. Водночас, заради впровадження єдиної системи у всіх вищих

207

школах, було прийнято рішення про їх об’єднання. Слухачки Вищих жіночих курсів
мали перейти на відповідні факультети університетів. Щоправда, послідовності в
реалізації рішень влади не спостерігалося, тож курси продовжували працювати як
самостійні заклади фактично до літа 1920 року. А факультети закривались
поступово. Спочатку на підставі «Тимчасової інструкції Губернським відділам
народної освіти» [350, с. 10] історико-філологічні та фізико-математичні факультети
(відділення) жіночих курсів разом з аналогічними факультетами університетів
утворили Тимчасові педагогічні курси, які згодом були реорганізовані в педагогічні
технікуми, а далі в інститути народної освіти [929, с. 47]. Натомість інші відділення
Київських та Одеських курсів ще певний час діяли.
Весняний семестр 1920 р. став останнім для слухачок-юристок курсів. 24
березня 1920 р. за розпорядженням комісара вищих навчальних закладів юридичне
відділення КВЖК було оголошено закритим. Економіко-комерційне ж іще кілька
місяців формально продовжувало діяти, і лише з його ліквідацією згасла історія
КВЖК [55, арк. 2]. У квітні НКО наказав ліквідувати юридичний факультет ОВЖК,
а слухачок розпустити. При цьому варто зазначити, що його керівництво та
викладачі докладали неймовірних зусиль, щоб хоч якось захистити своїх вихованок.
Дівчатам зарахували предмети восьмого (ліквідаційного) семестру та дозволити
складати іспити для отримання випускних свідоцтв. Однак за рішенням Одеського
губернського відділу НКО складати іспити з прочитаних курсів дозволили тільки до
30 квітня, а дисципліни ліквідаційного семестру вважалися лише як прослухані і їх
не зараховували. Керівництву факультету не лише заборонили видавати випускні
свідоцтва, а й зобов’язали вилучити вже видані [861, с. 118].
Всі інші слухачки, які не отримали випускного свідоцтва, повинні були
пройти певну фільтрацію. Кожен професор міг залишити для завершення навчання
тих, хто «серйозно спеціалізувався» з даного предмета. Тож професори внесли в такі
списки всіх дівчат, які регулярно відвідували заняття, чи підготували реферат, чи
працювали в гуртках. Усього, за неповними даними, в такі списки потрапило понад
240 осіб. Але старання викладачів виявилися марними. Отримати диплом про вищу
освіту мали лише лояльні до влади слухачки. Тому критерієм відбору стала
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наявність письмової роботи за темою, яка б свідчила «про готовність до спеціальної
діяльності в радянських установах» [121, арк. 6]. Оскільки на ОВЖК обов’язкових
письмових робіт не готували, то додатковою умовою такого відбору курсисток стала
практична діяльність у радянських та кооперативних установах чи вчителювання.
Дівчат, які б відповідали цим критеріям, виявилося обмаль, тому лише одиницям
дозволили завершити навчання, але вже на соціально-правовому відділенні
радянського Одеського гуманітарно-суспільного інституту (утворений 1 липня
1920 р. об’єднанням юридичних факультетів університету і жіночих курсів та
Одеського міжнародного інституту) [861, с. 118].
Незважаючи на те, що юридичне відділення КВЖК та юридичний факультет
ОВЖК мали порівняно коротку історію діяльності, вони відіграли помітну роль в
освітньо-науковому житті, підтримуючи належний рівень юридичної освіти в своїх
містах та впливаючи на загальний рівень правової культури своїх регіонів. Жіночі
курси дали якісну вищу освіту значній кількості українських жінок. Серед їх
вихованок були дружини, доньки та інші родички відомих представників
вітчизняної інтелігенції. Хоча серед їх випускниць важко віднайти відомих юристів,
адже до 1917 р. існувала законодавча заборона професійної діяльності жінок у сфері
юриспруденції, історія зберегла кілька прізвищ видатних слухачок. Так, на
юридичному відділенні КВЖК навчалися Ц. Л. Мансурова (народна артистка
СРСР), О. Є. Судовщикова-Косач (письменниця, відома під псевдонімом Грицько
Григоренко), А. А. Горенко (поетеса А. А. Ахматова) та ін. [524, с. 324]. Працювати
на відділенні асистенткою з кримінального права та кримінального судочинства у
1916 р. стала його випускниця Софія Лібіна (в той час вона була професорським
стипендіатом Університету св. Володимира). Тут здобували освіту родички відомих
київських юристів, зокрема Анна Жиліна, Любов Добра (Барац), Леоніда Горецька.
Маємо й деякі розрізнені дані про випускниць-юристок Одеси. У 1913 р. було
видано 24 випускних свідоцтв факультету [861, с. 117]. У 1915 р. факультет успішно
закінчили 22 дівчини, в 1916 р. – ще 10, у 1917 – 22, а в 1918 р. – 15 [120, арк. 9, 50].
І вже навесні 1914 р. перші юристки ОВЖК склали іспити в Новоросійському
університеті. Дві слухачки отримали дипломи 1 ступеня, а ще три склали всі курсові
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Новоросійського університету отримало ще шість випускниць курсів. Відомі
прізвища зустрічаються й серед слухачок факультету ОВЖК. Тут навчалася історик
Доротея Атлас та донька відомого цивіліста Є. В. Васьковського Ніна Васьковська.
Хоча це були порівняно скромні результати, треба визнати, що в умовах
російської дійсності та законодавчої заборони жінкам здобувати професію юриста –
це фактично був подвиг. Кожний новий диплом юристки був внеском до скарбниці
боротьби жінок за право на професійну діяльність [861, с. 117]. Зважаючи на те, що
кількість студенток-юристок з року в рік збільшувалася, а в окремі роки сягала
понад тисячу осіб, то очевидно, що сотні українських дівчат отримали якісну
юридичну освіту і становили значну частку вітчизняної інтелігенції.
Отже, боротьба жінок за право на вищу юридичну освіту та професію жінкиюриста була досить тривалою. Вони пройшли шлях від повної заборони до права
навчатися на юридичних відділеннях жіночих закладів, університетського рівня та
займатися адвокатською діяльністю. Важливо, що юридичні відділення жіночих
курсів Києва і Одеси досягли рівня університетської освіти, що формально урівняло
їх випускниць у правах з випускниками університетів. І хоча вони мали порівняно
коротку історію діяльності, втім заклали основи жіночої юриспруденції краю.
3.3. Передумови та становлення інтегрованої економіко-юридичної освіти
в комерційних інститутах
Розвиток капіталізму та бурхливе економічне піднесення в Російській імперії
на початку ХХ ст. викликало появу нових типів вищих шкіл – комерційних
інститутів. Метою їх діяльності була підготовка всебічно освіченого комерсанта.
Підвищений попит на спеціалістів із глибокими науковими знаннями законів
економічного життя, теорії фінансів, кредиту, грошового обігу, здатних ефективно
працювати у промисловості, торгівлі та фінансовій сфері вимагав створення
спеціалізованих закладів. У центрі наук вищої комерційної освіти знаходилася
політична економія зі всіма її розгалуженнями, але традиційно економічні науки
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вивчалися у тісному зв’язку з юридичними. Саме тому особливістю комерційних
навчальних закладів було поєднання комплексу економічних та юридичних наук.
Зауважимо, що поява таких вищих шкіл у Російській імперії мала міцну
основу. По-перше, до початку ХХ ст. у країні вже діяла мережа початкових та
середніх комерційних закладів (лише у 1906 р. тільки середніх комерційних шкіл
було 238) [591, с. 32]. Тож абітурієнтів для нових закладів не бракувало. По-друге,
комерційна освіта спиралася на досить солідну фінансово-матеріальну базу,
оскільки опікувалися її розвитком заінтересовані у ній торгові, біржові, промислові,
фінансові організації та купецькі товариства. Тоді як державна частка в їх
фінансуванні була мізерною. Уряд обмежувався, здебільшого, загальним наглядом і
контролем діяльності. По-третє, розвиток економічної науки вийшов на той рівень,
коли юридичні факультети університетів (де студенти отримували економічну
підготовку) вже не могли забезпечити країну спеціалістами з широкою комерційною
і економічною освітою. По-четверте, ініціаторами заснування таких шкіл ставали
окремі державні діячі (зокрема, міністр фінансів С. Ю. Вітте) та університетська
професура, для яких формування міжнародного іміджу Росії як високорозвиненої
країни було справою честі [802, с. 77].
Варто згадати, що перші комерційні заклади з’явилися в Західній Європі ще у
ХІХ ст. – у Гамбурзі, Лейпцигу, Кельні, Франкфурті, Антверпені, Парижі, Марселі,
Лондоні [849, с. 32]. Тоді як у Російській імперії лише у 1868 р. було відкрито
комерційне відділення при Ризькому політехнічному інституті та в 1902 р. –
економічне відділення при Петербурзькому політехнічному інституті [802, с. 77].
Але попит на таких спеціалістів значно перевищував пропозицію. Відтак ініціатива
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Популяризували їх насамперед товариства купців, торгові палати, біржові комітети,
торгово-промислові групи, а також спеціально засновані товариства сприяння
комерційній освіті. Зрештою, такий приватний та громадський інтерес до
комерційної школи змінив і урядову політику. Держава, сподіваючись забезпечити
владні структури та промисловість фаховими кадрами, при цьому не витрачаючи на
їх

підготовку

значних

ресурсів

із

державної

казни,

стала

підтримувати
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громадськість щодо заснування таких вищих шкіл. І вже 1906 р. було відкрито
перші вищі комерційні заклади в Петербурзі, Москві, Києві та Одесі [1004, с. 286].
Поза всяким сумнівом історія комерційної освіти в Україні цікава, яскрава і
самобутня сторінка вітчизняної освіти, адже пов’язана з низкою імен учених,
громадських діячів, меценатів, організаторів освіти, педагогів, діяльність яких
створила ті унікальні традиції, які сьогодні є гордістю української економічної
школи. Так, на українських територіях було кілька спроб заснувати комерційні
навчальні заклади. Наприклад, в Одесі відкрили приватні Вищі комерційні курси
А. В. Федорова і Т. Ф. Файга, а у Харкові – приватні Вищі комерційні курси
М. Д. Чадова, але їм не судилося здобути статус закладів вищого розряду. Не
отримала підтримки й ініціатива професора-юриста М. Ю. Чижова створити
комерційний інститут в Одесі [1078, с. 25]. Тож основними осередками інтегрованої
економіко-юридичної освіти на українських теренах стали Київський комерційний
інститут (1906–1920), до 1908 р. діяв як Київські вищі комерційні курси
М. В. Довнар-Запольського та Харківський комерційний інститут (1912–1919), до
1916 р. – Харківські вищі комерційні курси Харківського купецького товариства.
Першим комерційним вищим навчальним закладом на території України став
Київський комерційний інститут. Ініціатором його створення був професор
Університету св. Володимира М. В. Довнар-Запольський. І вже 4 лютого 1906 р.
Міністерство торгівлі і промисловості (у віданні якого знаходилися всі комерційні
заклади країни) надало професору дозвіл на відкриття в Києві Вищих комерційних
курсів, які вже восени розпочали свою діяльність. Заклад був приватним, але його
засновник плекав надію перетворити його на громадську установу, для цього
виступав у зібраннях товариства купців, міських та торгово-промислових діячів. І
врешті заклад став громадським, загальне керівництво ним було передане
опікунській раді, до якої увійшли професори курсів, представники міністерства,
громадських установ, торгово-промислових кіл, а безпосереднє управління
зосереджувалося в руках директора, яким цілком заслужено був М. В. ДовнарЗапольський [849, с. 35–36].
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Зауважимо, що з самого початку на курсах була висока якість викладання, яку
забезпечували професори та викладачі державних вищих навчальних закладів;
цілісність навчального плану та широкий обсяг знань, що включав університетський
рівень загальноосвітніх дисциплін, поглиблене вивчення спеціальних курсів і
скорочене опрацювання окремих предметів. Було проведено велику підготовчу
роботу з юридичного оформлення статусу закладу, формування його структури,
вироблення навчальних планів і програм, підбору викладачів, що стало основою
його реорганізації. І вже навесні 1907 р. до міністерства було передано статут
комерційного інституту, на який мали бути перетворені курси. 12 травня 1908 р. він
був затверджений міністром, а 4 липня курси перетворили на комерційний інститут.
Однак статус громадської установи не надавав вихованцям інституту прав
випускників державних вищих шкіл, що практично нанівець зводило всі сподівання
слухачів на кар’єру в державних установах. Це спонукало адміністрацію ККІ
клопотати перед урядом про юридичне зрівняння випускників і викладачів у
службових та станових правах і пільгах із випускниками та викладачами державних
закладів. Тож подальша еволюція правового статусу інституту завершилася
визнанням за ним прав державного навчального закладу. 3 червня 1912 р. вступив у
силу закон, яким було затверджене положення про ККІ та новий статут [280; 356].
Штатні професори та викладачі закладу вважалися прийнятими на державну службу
по відомству МТіП та отримували чини, додаткові оклади за вислугу років і
державні пенсії. Слухачі інституту дістали всі права студентів державних вищих
навчальних закладів, а чоловіки користувалися відстрочкою від військової
повинності до закінчення навчання.
Такий успіх ККІ надихнув на активні дії харківську громадськість. Хоча думку
заснувати схожий заклад у Харкові ще в 1908 р. вперше висловив професор-юрист
М. І. Палієнко, лише в 1911 р. було здійснено кроки для її втілення. Найактивніші
провідники ідеї І. К. Велитченко (радник комерції), М. І. Палієнко (професор
університету) та І. І. Попов (викладач комерційного училища), за підтримки
купецького старости С. М. Жевержеєва, домоглися розгляду питання про створення
комерційного інституту на зібранні Харківського купецького товариства (28 лютого
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1911 р.). Жваві дискусії закінчилися створенням спеціальної комісії (голова –
І. К. Велитченко) для розробки проекту статуту інституту, навчальних планів,
кошторису, підбору викладацького складу тощо. А Харківське купецьке товариство
взяло на себе обов’язки засновника майбутнього закладу. Комісія досить швидко (до
травня) провела всю підготовчу роботу. Проте отримати дозвіл на відкриття
інституту відразу не вдавалося. Тож Харківське купецьке товариство, професура та
громадськість міста й далі популяризували ідею. Новими її прихильниками стали
учасники 36 з’їзду гірничопромисловців, який відбувся у Харкові у листопаді
1911 року.

Вони

ініціювали

створення

гірничопромислового

відділу

в

проектованому інституті. Саме доповідна записка ради з’їзду гірничопромисловців,
направлена міністру торгівлі та промисловості 20 березня 1912 р., зіграла
вирішальну роль. І вже 27 травня 1912 р. Харківське купецьке товариство отримало
дозвіл заснувати, щоправда не інститут, а вищі комерційні курси [191, с. 5–6].
Їх урочисте відкриття відбулося 10 жовтня 1912 р., а першу лекцію із загальної
теорії права прочитав А. М. Фатєєв [802, с. 78]. Правовою основою діяльності курсів
став статут [363, с. 3], відповідно до якого заклад мав «дати вищу комерційну і
політико-економічну освіту». На відміну від ККІ, які відкривалися як приватна вища
школа, Харківські – від дня заснування були громадським закладом, що
утримувався коштами засновника (Харківського купецького товариства), з платні за
слухання лекцій та з інших надходжень і пожертвувань. Директором курсів став
професор хімії Харківського університету В. Ф. Тимофєєв. Оскільки від самого
початку всі установчі документи, навчальні плани і програми розроблялися для
інституту, то засновники курсів не полишали ідею перетворити їх на заклад вищого
розряду. І через три роки міністру було подано відповідне клопотання. 29 березня
1916 р., після доповіді міністра, Державна Дума схвалила рішення про перетворення
курсів на Харківський комерційний інститут. Він став другим в Україні, після
київського, комерційним навчальним закладом з правами урядового.
Інститути перебували у віданні МТіП. Правову основу їх діяльності становили
законодавчо закріплені акти: положення про ККІ від 3 червня 1912 р. [310], а згодом
розроблений на його основі статут ККІ [356] та положення ХКІ, затверджене 14
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липня 1916 року [345]. Окремими нормативними актами міністерство регулювало
внутрішню діяльність закладів. Спеціальними правилами встановлювався порядок
проходження курсів, вступу на підвідділи, вивчення іноземних мов, складання
курсових та випускних іспитів, присвоєння премій та стипендій, внесення плати за
навчання тощо. За спеціальними інструкціями працювали іспитові комісії.
На законодавчому рівні було врегульовано процедуру формування органів
управління інститутів. Відтак, діяли колегіальні органи (опікунська рада, правління,
навчальний комітет, збори відділень) та посадові особи (директор, декани та
секретар навчального комітету). Опікунська рада обиралася строком на чотири роки
з представників купецьких товариств, земських та міських органів, торговопромислових груп, викладацького складу. Вона мала вирішувати господарські
питання та контролювати діяльність інших органів закладу. Увесь викладацький
склад та обрані представники опікунської ради об’єднувалися в навчальний комітет
(відав навчальним життям). Директора та деканів (строком на чотири роки) та
секретаря навчального комітету (строком на три роки) обирали з-поміж професорів.
Виборними було й два (у Харкові – три) представники від опікунської ради [170,
арк. 41–42]. Усіх обраних кандидатів на посадах затверджував міністр.
З

фінансово-матеріальної

точки

зору

інститути

були

достатньо

життєздатними. Їх статки становили кошти засновників, доброчинні пожертвування
та плата за навчання. Обидва інститути мали власні новозбудовані навчальні
корпуси, з облаштованими за останніми технічними новинками аудиторіями,
кабінетами, лабораторіями, музеями, бібліотеками. Так, ККІ володів земельною
ділянкою та спорудою на Бібіковському бульварі, 24, а ХКІ – будівлею на вулиці
Єпархіальній, 52. Для створення матеріальної бази ККІ у квітні 1909 р. було
засноване Товариство піклування про вищу комерційну освіту в м. Києві. Досить
пристойними були й благодійні внески окремих меценатів. Значну підтримку ХКІ,
надавали засновник, міська дума та рада з’їзду гірничопромисловців [861, с. 245].
Навчалися в інститутах як чоловіки, так і жінки, які могли стати дійсними чи
вільними слухачами. Дійсними слухачами були особи, які мали гімназичну освіту чи
іншу рівну їй [652, с. 30]. Жінкам встановлювався освітній ценз не нижче чоловічого
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[170, арк. 37]. З набуттям інститутами статусу урядових вищих шкіл було
запроваджено вступні іспити, щоправда, від них звільнялися особи, які закінчили
комерційні курси,

комерційні училища

та

гімназії.

Пільгами при вступі

користувалися і випускники деяких елітних шкіл, наприклад Колегії Павла Галагана
чи Училища правознавства. А згодом було встановлено перелік закладів імперії,
випускники яких мали право вступу до ККІ та ХКІ. Доповнити його можна було
лише за згодою МТіП. Водночас вводилася 5 % квота вступу до інститутів євреїв.
Навчання було платним, проводилося у вечірній час, а повний курс тривав
чотири роки (вісім семестрів). ККІ мав два факультети (відділення): економічний та
комерційно-технічний, а ХКІ діяв у складі одного комерційно-економічного
відділення. Але в обох закладах підготовку фахівців забезпечували органічним
поєднанням наук: економічних, юридичних і комерційно-технічних.
Особливий інтерес, на нашу думку, викликає оригінальна інститутська
система навчання. Спочатку слухачі (перших двох курсів) отримували загальні
знання із економічних, юридичних, комерційних, деяких загальноосвітніх та точних
наук. Ці дисципліни мали характер вступу до галузі спеціальних знань. А з третього
курсу вводилася спеціалізація. У ККІ діяли залізничний, банківський, страхової
справи, оціночно-податковий (з березні 1914 р. земсько-міської справи) та
педагогічний підвідділи, які діяли на зразок прикладних шкіл [43, арк. 1; 45, арк.
175–176]. Оскільки кожний із них готував фахівців для певних відомств, торгових
палат, залізниць, фінансових, страхових та земських установ, то їх слухачі
стажувалися у цих відомствах. Така навчально-професійна підготовка давала
можливість молоді ще у студентські роки проходити нижчі розряди обраної служби.
Третьокурсники ХКІ продовжували навчання на одному із чотирьох
підвідділів, які також ставили за мету дати спеціальну освіту з окремої сфери
господарської діяльності. Так, економіко-комерційний підвідділ готував фахівців у
галузі торгівлі, транспортної та комерційної справи; банківсько-страховий (з
банківською та страховою підгрупами) – працівників банківської та страхової
справи;

місцевого

господарства

–

діячів

місцевих

установ

та

місцевого

самоуправління; промисловий (з підгрупами гірничозаводської та загальної
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промисловості) – спеціалістів комерційних і господарських відділів промислових та
гірничозаводських підприємств. На перших двох підвідділах діяли ще й педагогічні
групи, які готували викладачів економічних та комерційних наук [802, с. 78].
Зауважимо, що економічна освіта мала більш теоретичний характер та тісний
зв’язок із юриспруденцією, а комерційна була зорієнтована на вивчення прикладних
дисциплін. Таке широке вивчення юридичних наук, на думку М. В. ДовнарЗапольського, було доцільним, адже «торговий світ – це сфера широких і важливих
юридичних відносин» [44, арк. 117]. Тому до навчальних планів ККІ з
юриспруденції взяли те, що має безпосереднє відношення до торгової справи, а
саме: торгове, вексельне, морське, конкурсне, міжнародне, цивільне право та
процес. Для усвідомлення і розуміння правових основ вивчали енциклопедію права,
державне загальне та російське право й основи кримінального права. Аналогічні
підходи використав розробник навчальних планів ХКІ професор М. І. Палієнко. До
вивчення ним були запропоновані як базові юридичні науки (загальна теорія права,
державне, адміністративне, цивільне право та процес, торгове право, кримінальне
право та процес), так і правові спецкурси (устрій місцевого самоуправління,
робітниче законодавство, промислове, банківське, страхове, конкурсне право).
Водночас, зважаючи на важливість міжнародних відносин у сфері торгівлі і
промисловості, необхідним було вивчення міжнародного (загального і приватного)
права [802, с. 78]. Відтак, навчальні дисципліни поділялися на основні та спеціальні.
Грунтовний аналіз навчальних планів комерційних інститутів дає підстави
говорити про досить вагому юридичну компоненту в їх навчальному процесі. Так,
перелік юридичних дисциплін економічного відділу ККІ налічував 12 основних
дисциплін

(енциклопедія

права;

вчення

про

державу;

історія

російського

державного права; російське державне право; основи цивільного права (римське
приватне право); цивільне право; цивільний процес; торгове; міжнародне;
фінансове; адміністративне та кримінальне право). З п’яти курсів (цивільне право та
процес; торгове; фінансове; міжнародне та адміністративне право) проводилися
обов’язкові практичні заняття. Спецкурсами для економістів були вексельне,
морське, конкурсне право та конкурсний процес. Перелік основних юридичних
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курсів для слухачів комерційно-технічного відділу був на три дисципліни меншим
(їм не читали історію російського державного права, адміністративне право та
кримінальне право). Практичні заняття проводили з торгового, цивільного права та
процесу і вели три спецкурси (вексельне, морське і конкурсне право). Додаткові
спецкурси читали на: залізничному підвідділі – залізничне право, страховому –
страхове право, земсько-міської справи – організація міського управління та
самоуправління, педагогічному – законознавство [703, с. 13–15; 337, с. 8].
Слухачі ХКІ мали 10 основних юридичних курсів та шість спецкурсів.
Основними були загальна теорія права, державне (загальне та російське),
адміністративне, міжнародне, цивільне, торгове право, цивільний і торговий процес,
кримінальне право і процес. Практичні заняття вели із загальної теорії права,
цивільного та торгового права. Страхове, вексельне, морське, конкурсне право,
конкурсний процес, устрій місцевого самоуправління читалися як спецкурси.
Додатково читали промислове право, робітниче законодавство та гірниче право
(гірничопромислова група); банківське право (банківсько-страховий підвідділ);
спецкурс адміністративне право (устрій місцевого самоуправління) з обов’язковими
практичними заняттями (підвідділ місцевого господарства) [802, с. 78].
У комерційних інститутах широко застосовували інноваційні підходи у
навчанні. Поряд з традиційними лекціями вели практичні заняття (з основних
предметів та спецкурсів), організовували семінари та експериментальну працю в
кабінетах, лабораторіях, музеях, гуртках. Особливу роль у засвоєнні матеріалу
відігравали практика та виробничі екскурсії, а з метою підвищення теоретичного
рівня і набуття практичних навичок організовували закордонні наукові відрядження.
Для кожного з цих видів занять розроблялася власна методика. Так, до
практичних занять допускали слухачів, які склали колоквіум чи іспит із загальної
частини дисципліни. Викладач підбирав оптимальні методи для проведення занять
(бесіди, ситуаційні задачі, вирішення казусів, теоретичні та практичні завдання).
Так, у ККІ ці методи використовували на практичних заняттях М. М. Катков,
Л. М. Яснопольський, М. В. Самофалов [861, с. 249]. Низку практичних занять вели
й у ХКІ. Професор В. М. Гордон вважав, що студент повинен не тільки розбиратися
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в питаннях торгового права, а й уміти реально застосовувати одержані знання на
практиці, «щоб результатом вивчення могло стати безпосереднє застосування знань
до потреб життя» [802, с. 79]. Розбір дійсних справ та казусів, дискусії та
обговорення

рефератів

практикували

В. І. Серебровський,

А. А. Раєвський,

Л. Я. Таубер, О. А. Богомолов, В. С. Трахтеров [861, с. 250]. Особлива увага
приділялася спеціалізованим семінарам, які мали прикладне значення. Так, в ККІ
працював семінар фінансового права (керівник професор Л. М. Яснопольський).
Лише за осінній семестр 1911/12 н. р. у ньому було прочитано сім студентських
наукових робіт [298, с. 20]. А для слухачів консульського підвідділу в 1918/19 н. р.
планувався семінар із питань міжнародної політики та суспільного і політичного
устрою сучасних держав для вивчення проблем міжнародного права [242, с. 15].
Новаторськими формами навчання були практика, виробничо-навчальні
екскурсії, навчально-наукові закордонні відрядження. Практика проходила за
розробленими планами і завершувалася захистом звітів. Якщо базами практики були
підприємства та компанії як Росії, так і зарубіжних країн, то виробничо-навчальні
екскурсії організовували на вітчизняні підприємства та установи [861, с. 251].
Екскурсії також проводилися за спеціальними планами, а подорожувати могли
слухачі, які склали курсовий іспит з предмета, що був метою екскурсії чи пройшли
спеціальну співбесіду [879, с. 35]. Наприклад, у ККІ за чотири роки (1909–1912 рр.)
було організовано 50 таких екскурсій [651, с. 9].
Заслуговує на особливу увагу досвід організації закордонних відряджень
слухачів. Їх метою, з одного боку, було вивчення діяльності промислових
підприємств, торгових та страхових компаній у країнах із високим рівнем розвитку
економіки задля використання їх досвіду у Росії, натомість у країнах зі
слаборозвиненою торгівлею – вивчення умов імпорту російських товарів. А з
другого – вони стали потужним імпульсом науково-дослідницької праці [802, с. 79].
Важливо, що такі відрядження не були поодинокими. Так, ККІ з 1911 р. щорічно
відряджав за кордон 15–20 студентів [849, с. 32]. У 1912 р. перші слухачі ХКІ
здійснили семитижневу поїздку до Німеччини та Франції. У такі відрядження їхали
найбільш підготовлені слухачі, відібрані на конкурсній основі. Кожний студент
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отримував детальну програму поїздки, а російські торгові фірми давали конкретні
практичні доручення [802, с. 79]. Слухачі готували детальні звіти, які здебільшого
мали характер завершеної наукової праці, тому кращі з них преміювали та
публікували. Так, список таких публікацій за результатами зарубіжних відряджень
та екскурсій студентів ККІ нараховує понад 20 назв. Географія ж поїздок була
досить строката: Англія, Австрія, Німеччина, Швеція, Швейцарія, Італія, Франція,
Болгарія, Румунія, Туреччина, Сирія, Персія, Пакистан, Японія, США.
Такі закордонні вояжі потребували високого рівня мовної підготовки, для чого
було розроблено оригінальну методику. Всіх слухачів розподіляли в групи з
приблизно однаковим рівнем мовних знань. У ККІ було три групи: для початківців,
для студентів із мовним рівнем середньої школи та «достатньо» підготовлених [326,
с. 39]. У ХКІ утворювали чотири мовні групи: підготовчу, середню, вищу та
спеціальну [751, с. 41]. У кінці кожного семестру студент складав залік, перехід із
групи в групу дозволявся за підсумками щорічного письмового та усного іспиту, а в
диплом про освіту вносили не оцінку, а відмітку про рівень розмовних, письмових
знань і знань комерційної кореспонденції. Вивчати пропонували англійську,
французьку, німецьку мови, а в ККІ – ще й італійську та східні мови (турецьку,
арабську, китайську та японську).
Передові методи організації науково-дослідного та навчально-освітнього
процесів стали основою діяльності низки навчально-допоміжних установ інститутів.
Забезпечити навчання унаочненням способів виробництва намагалися в практичній
діяльності в лабораторіях, кабінетах, музеях. Так, в ККІ було організовано роботу 18
таких установ та музею товарознавства [849, с. 69–70]. У ХКІ працювало шість
кабінетів, зокрема й кабінет цивільного права [879, с. 38]. Для проведення
комплексних досліджень організовувалися студентські наукові гуртки. Це давало
змогу залучати студентів до науково-дослідної роботи. Насправді керівництво
інститутів докладало неймовірні зусилля для створення власної наукової школи.
Щедро виділялися кошти на підтримку талановитої молоді, встановлювалися
різноманітні премії,

кращі наукові праці публікували.

Так,

інститутського часопису ККІ опубліковано 37 студентських праць.

на шпальтах
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Контроль отриманих знань здійснювали через систему співбесід, колоквіумів,
курсових іспитів. Кожний предмет чи його окрема частина вивчалися за один
семестр. Порядок їх проходження слухачі обирали самостійно, але в логічній
послідовності, відповідно до правил про курсові іспити. В організації навчального
процесу дотримувалися таких принципів, як системність, послідовність та
комплексність. Завершувався семестр іспитом чи колоквіумом. Для здачі курсових
іспитів було встановлено дві обов’язкові екзаменаційні сесії (січень та травень) та
додаткову (у вересні). Предмети складали лише у певній послідовності, а іспити з
базових дисциплін, наприклад енциклопедії права та загального вчення про державу
(в ККІ) чи загальної теорії права (в ХКІ), можна було відкласти не більше ніж на
один семестр. У ККІ до категорії курсових іспитів були віднесені такі юридичні
курси: енциклопедія права, загальне вчення про державу, історія російського
державного права, російське державне право, цивільне право і процес, міжнародне
право, адміністративне право. Для комерційного відділу ще й іспит із фінансового
права [652, с. 30–46]. У ХКІ в переліку обов’язкових іспитів, зокрема були предмети
першого курсу (загальна теорія права та російське і загальне державне право) [751,
с. 41]. Однак предметна система не була позбавлена певних недоліків. Відвідування
лекцій та практичних занять було не обов’язковим, тому, готуючись самостійно до
іспиту студентам нерідко не вдавалося вчасно опанувати всі дисципліни і строк
навчання розтягувався від чотирьох до навіть десяти років.
Повний курс навчання завершувався випускними іспитами в спеціальних
екзаменаційних комісіях при інститутах, які мали статус державних на зразок
університетських. Порядок їх діяльності регламентували спеціальні правила. На
випускних іспитах широко були представлені юридичні науки. Всіх випускників
ККІ екзаменували з торгового права, а студенти економічного факультету складали
ще й іспити з фінансового права та спецкурсів бюджетного, міжнародного,
адміністративного права. Слухачів окремих підвідділів атестували відповідно: із
залізничного права – на залізничному, зі спецкурсів адміністративного та
фінансового права – на оціночно-податковому, зі страхового права – на страховому.
Випускники педагогічного підвідділу, які обрали спеціальність законознавство,
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складали державне, цивільне та кримінальне право [703, с. 28–30]. Щоб складати
такі іспити особи мали отримати тимчасове посвідчення про успішне зарахування
восьми семестрів, скласти курсові іспити, виконати програму всіх практичних
занять і подати дипломну роботу, яку можна було готувати й з юридичних наук,
скажімо, в ККІ це були фінансове та торгове право [319, с. 145–146].
Як бачимо, викладання юридичних дисциплін у комерційних інститутах
забезпечувало глибокі юридичні знання. До речі, така ґрунтовна правова підготовка
давала можливість економістам екстерном складати іспити за юридичний факультет
в університетах. Так, у квітні 1918 р. цим скористалося сім випускників ККІ [849, с.
44]. У кінцевому результаті слухачі інститутів отримували престижний диплом.
Випускники ККІ мали звання кандидата економічних наук І та ІІ розряду
(економічне відділення) чи звання комерційного інженера І та ІІ розряду
(комерційно-технічне відділення). Звання кандидата комерційно-економічних наук І
та ІІ розряду здобували випускники ХКІ. Слухачі підвідділів отримували окреме
свідоцтво, а вихованці педагогічного підвідділу ставали викладачами спеціальних
предметів у закладах МТіП. У разі вступу випускників інститутів на державну
службу вони мали передбачені законом привілеї, а чоловіки – почесне громадянство.
Про зростаючий попит на економіко-юридичні та комерційні знання й
престиж ККІ та ХКІ свідчить стрімке зростання кількості їх слухачів. Восени 1906 р.
перші 350 осіб (240 дійсних та 110 вільних слухачів) подали заяви про вступ на
Київські комерційні курси. Фактично приступили до навчання 325, серед них 145
чоловіків та 180 жінок [47, арк. 55]. Уже в 1909 р. у ККІ навчалося 991, у 1910 р. –
1931, а на початку 1911 р. – 2758 слухачів, до того ж, додатково вільними слухачами
рахувалися ще 120 осіб [42, арк. 15]. Перший набір Харківських комерційних курсів
(восени 1912 р.) становив – 236 (158 дійсних і 78 вільних слухачів), серед них 136
чоловіків та 100 жінок. Наступного 1913 р. їх було вже 384, а 1914 р. – 588 [802, с.
79]. Отже, з кожним роком студентський контингент інститутів зростав. А зрівняння
прав вихованців ККІ та ХКІ з правами випускників державних навчальних закладів
зробили їх ще привабливішими. На 1 січня 1913 р. в ККІ вже було 3057 студентів,
відповідно на цей же період 1914 р. – 3208; 1915 р. – 3470; 1916 р. – 5109; 1917 р. –
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5977 [849, с. 44]. У ХКІ в 1916 р. загальна кількість студентів, порівняно з 1912 р.,
збільшилася в шість разів і становила 1226 дійсних і 186 вільних слухачів [802, с.
79]. Лише першокурсників у той рік було 854 дійсних та 66 вільних слухачів.
Високий рівень викладання забезпечував професійний викладацький склад. Як
й університети, комерційні інститути у своїй структурі мали штатні кафедри. У ККІ
було засновано 20 кафедр, серед них шість кафедр юридичних дисциплін: по одній –
адміністративного, державного, фінансового права та три кафедри цивільного і
торгового права [310, с. 4]. У ХКІ було утворено 13 кафедр, п’ять з яких – юридичні
(фінансового, державного, адміністративного, цивільного та торгового права) [170,
арк. 36]. Штатні кафедри обіймали ординарні та екстраординарні професори.
Викладання інших предметів і практичних занять доручалось позаштатним
професорам і приват-доцентам, а для читання спецкурсів запрошували й відомих
фахівців. Заміщення посад відбувалося за конкурсом. Зауважимо, що викладацький
склад громадських та приватних вищих шкіл здебільшого формувався із тих, хто
одночасно працював у державних закладах. Це було запорукою їх визнання як
закладів вищого розряду. Тож професорська колегія ККІ була досить фаховою – це
професори університету та політехнічного інституту. Юристи ж були представлені
переважно професорами юридичного факультету Університету св. Володимира,
серед яких: П. М. Богаєвський, О. М. Гуляєв, О. О. Ейхельман, С. А. Єгіазаров,
М. М. Катков,

М. І. Мітіліно,

А. К. Мітюков,

В. І. Синайський,

В. А. Удінцев,

Л. М. Яснопольський та ін. Усього в різні роки в ККІ працювало 27 юристів
(додаток Ж). Плеяду не менш маститих учених зібрав ХКІ. Це були переважно
професори Харківського університету та технологічного інституту, а юридичні
науки вели викладчі юридичного факультету: М. І. Палієнко, В. М. Гордон,
А. М. Фатєєв, О. А. Раєвський, Б. В. Попов, Л. Я. Таубер, В. А. Ястржембський та ін.
Вдалося встановити прізвища 19 юристів ХКІ (додаток И).
Зауважимо, що нестача професійних науково-педагогічних кадрів у вищій
школі імперії певною мірою заповнювалася постійним суміщенням праці у різних
закладах. Так, в ККІ в 1912/13 н. р. із 96 викладачів було всього 19 штатних [597,
с. 205], а викладачі-юристи всі були сумісниками. За таких умов одним із важливих

223

напрямів наукової діяльності інститутів стала підготовка власних кадрів. Тож
принципово важливим є те, що як ККІ, так і ХКІ, на рівні з університетами, володіли
правом здійснювати наукову атестацію. Вони могли залишати професорських
стипендіатів та присуджували звання ад’юнкта з вищих фінансових обрахунків, а
ККІ – ще й звання ад’юнкта з товарознавства [861, с. 254].
Вчені інститутів успішно поєднували педагогічну діяльність з науковою, а
викладання було поставлено на наукову основу. Як правило, професори читали
лекційні курси, які здебільшого були результатом їх наукових розвідок. Потужними
науковими осередками у ККІ були наукові товариства: економістів (засноване в
1909 р.) та любителів соціальних наук (відкрите у 1910 р.). Наукові дослідження в
ХКІ були сконцентровані в кабінетах: економічного вивчення Росії та організації
торговельних і промислових підприємств. Інститути мали власні наукові друковані
видання. Так, в ККІ було видано 33 книги «Известий Киевского коммерческого
института», чотири випуски звітів про зарубіжні відрядження студентів, чотири
випуски звітів музею товарознавства та два випуски праць товариста економістів.
ХКІ видавав «Известия Харьковского коммерческого института», а з березня 1915 р.
– російсько- та французькомовне видання «Бюллетени Кабинета экономического
изучения России Харьковского коммерческого института» [861, с. 257].
Відтак,

у дореволюційний час

діяльність інститутів була

порівняно

стабільною. Однак певні корективи в життя внесла Перша світова війна. Так, ККІ
пережив евакуацію та реевакуацію (1915–1916 рр.). Окрім того, значну частину
студентів було відправлено на фронт, що досить суттєво вплинуло на загальну
кількість студентства, а відтак і погіршило фінансово-матеріальний стан інститутів.
Станом на 1 січня 1917 р. 3071 слухача було призвано на війну, що становило 51,3 %
всіх студентів ККІ, а до літа під призов потрапило ще 580 осіб [299, с. 15]. Через
призов кількість слухачів ХКІ у 1914 р. скоротилася з 588 до 400 осіб [170, арк. 68].
Однак потреби у кваліфікованих кадрах в умовах війни привели до оптимізації
строків навчання в інститутах і скорочення армії т.з. вічних студентів.
Через низку подальші революційні події та різні об’єктивні причини життя
навчальних закладів погіршувалося. Тож влада вдалася до реформи вищої школи.
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Щоб збільшити кількість осіб з вищою освітою, Тимчасовий уряд запропонував, поперше, змістити центр ваги навчання в бік самостійної роботи студента; по-друге,
скоротити канікули та перерви в навчанні; по-третє, поліпшити якість викладання
спецкурсів [46, арк. 7]. Водночас закон про автономію вищої школи, що був
прийнятий у липні 1917 р., надавав закладам самостійність у вирішенні внутрішніх
питань. Але інтенсивність змін у країні унеможливлювали послідовність реформ.
Професура усвідомлючи необхідність реформування вищої школи до вимог нового
часу, запропонувала запровадити «глибоку спеціалізацію». Навчальні плани було
кардинально змінено, зокрема скорочувалися університетські курси, в тому числі й
юридичні. Так, в ККІ на різних підвідділах комерційно-технічного відділення
вивчали сім-вісім дисциплін чи лише загальний курс правознавства та обов’язковим
ставало робітниче та фабричне право [861, с. 258]. Економічне ж відділення (із
1918 р. – факультет) ще зберігло каталог юридичних дисциплін. Водночас
започаткували кооперативний підвідділ та підвідділ консульських і комерційних
агентів. Принципово новим став теоретико-економічний підвідділ, що був
задуманий як школа підготовки економістів-науковців [293, с. 17–18]. Ймовірно, це
була спроба здійснити диференціацію економічних наук. Проте стрімка зміна
владних режимів в Україні не давала змоги всерйоз і надовго запровадити реформи.
Кожна влада вносила корективи в управління навчальними закладами чи намагалася
докорінно його змінити, але жодній із них не вдалося закріпити пропоновані зміни.
Широкомасштабну реорганізацію системи освіти поновили з остаточним
утвердження радянської влади. На початку 1919 р. інститути було націоналізовано.
Конституція УСРР проголосила право робітників та селянства на всебічну та
безплатну освіту [237, с. 132]. 1 березня 1919 р. було скасовано плату за навчання
[203, с. 229]. 2 березня 1919 р. РНК України прийняла декрет «Про вступ до вищої
школи», що дозволив зараховувати студентами осіб, які досягли 18 років, незалежно
від статі [202, с. 212]. Був започаткований процес прискореного випуску
спеціалістів. Курс навчання було скорочено до трьох років, скасовано державні
іспити та ліквідовано відповідні комісії. Курсові та випускні іспити замінили
заліками. Окремим декретом НКО від 18 травня 1919 р. відмінили іспити на
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здобуття наукових ступенів, а також усі наукові ступені, вчені звання та пов’язані з
ними права і привілеї [46]. Скасовувався поділ професорів на заслужених,
ординарних, екстраординарних та запроваджувалася посада – викладач.
Утім матеріальна скрута, мізерне фінансування, зруйновані приміщення,
розграбоване майно негативно відбивалося на діяльності закладів. Значна кількість
навчальних закладів країни припинили своє існування. Тільки велика самопожертва
й витримка викладачів та студентів допомогли вижити ККІ та ХКІ. Однак умови їх
роботи залишалися доволі складними. Кількість студентів значно зменшилася.
Інститути зазнали тяжких кадрових втрат (викладачі змушені були шукати інших
заробітків, частина з них виїхала з країни, дехто трагічно загинув). У цих умовах
влада оголосила мілітаризацію вищої школи. Викладачам заборонялося залишати
роботу, інакше вони оголошувалися дезертирами і каралися за законами воєнного
часу. Попри все це інститути працювали. Розклад занять укомплектовувався
предметами старших курсів та епізодичними лекціями.
Влада пропонувала нові підходи в академічному житті інститутів. І це було не
лише руйнування усталених форм організації навчального процесу, а й вимога
викладати курси виходячи виключно з марксистської доктрини [879, с. 45]. Тож нові
умови роботи у сукупності з тяжким матеріальним станом закладів зламали стару
систему вищої школи. Принцип вузького практицизму, проголошений радянським
урядом, привів до створення системи професійної освіти, де вищу школу
представляли вузькоспеціалізовані технікуми та інститути.
Помітно змінився порядок управління вищими школами, система керівних
органів визначалася постановою НКО [318]. Опікунські ради, які раніше
здійснювали управління інститутами, ліквідували. Були створені спеціальні органи,
що координували академічну роботу (наукова, науково-навчальна та освітня ради)
та господарське життя (господарський комітет). Усі ради і господарський комітет
були виборними органами, куди входили й студенти. Однак варто зауважити, що
внесені зміни не були свідченням автономії вищої школи, адже повнота влади в
закладі тепер зосереджувалося у руках комісара, який призначався НКО, а роботою
всіх вищих шкіл окремого міста керувала Рада комісарів вищих навчальних
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закладів. Остання повсякчас втручалася у внутрішнє життя закладів: ініціювала
зміни навчальних планів, вирішувала кадрові питання, здійснювала пролетаризацію.
Зокрема, спеціальною комісією були переглянуті навчальні плани ККІ,
утворивши на економічному факультеті шість спеціальний відділень, а на
комерційно-технічному – три. Вузька спеціалізація ще більше звузила вивчення
юридичних наук. Замість юридичних курсів читали або курс «Правознавства», або
курс «Господарство і право». Навіть скоротили читання робітничого та фабричного
права [861, с. 261]. Очевидно, у планах радянської влади ґрунтовне вивчення права
не передбачалося. Це стало свідомим звуженням можливостей ККІ та ХКІ.
Утім, вони були престижними школами. За нашими підрахунками, впродовж
1913–1919 рр. ККІ випустив 2322 дипломованих спеціаліста [849, с. 52]. На жаль,
через втрату архівів ХКІ поки що не вдалося встановити бодай якихось кількісних
показників його діяльності, але про рівень освіти, що її давав ХКІ, може свідчити те,
що в ньому навчався С. Кузнець – нобелевський лауреат з економіки 1971 року.
Врешті, у 1920 р. в результаті радянських реформ більшість закладів, в тому
числі університети, були ліквідовані. Комерційні інститути зазнали перетворень.
Проте їм порівняно пощастило. Спочатку це були зміни внутрішньої їх структури. У
ККІ у 1920 р. створили три факультети, а згодом приєднаням кооперативного
інституту ім. М. І. Туган-Барановського, відкрили окремий четвертий факультет.
Вже в липні 1920 р. шляхом об’єднання юридичного факультету Київського
університету (разом з приєднаним до нього правничим факультетом Українського
університету), правового відділення КВЖК, КЮІ та власне ККІ утворили Київський
інститут соціально-економічних наук, а наказом № 128 від 24 вересня 1920 р. його
перейменували в Київський інститут народного господарства. ХКІ припинив
фактичну діяльність у грудні 1919 р., втративши своє приміщення. А вже у липні
1920 р., об’єднанням ХКІ та юридичного факультету Харківського університету,
було створено Харківський інститут народного господарства. У трьох інститутах
народного господарства (Одеський ІНГ відкрили в 1921 р.) діяли окремі правові
факультети, які до 1930 р. були основними осередками юридичної освіти та науки.
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Отже, комерційні інститути, незважаючи на всі складнощі їх діяльності, були
авторитетними навчальними закладами, які істотно вплинули на розвиток не тільки
економіко-комерційного вищої освіти, а й юридичної. Престижний диплом та права,
що їх отримував випускник, гарантували молодому фахівцю певну стабільність у
майбутньому. Врешті створена інститутами система навчання стала основою
діяльності їх наступників – інститутів народного господарства.
3.4. Правові основи функціонування інноваційних інститутів юридичного
профілю
Стрімкі зміни у всіх сферах суспільного життя Російської імперії на початку
ХХ ст. потребували реформування системи освіти. Кількість дипломованих
спеціалістів не задовольняла попит країни. Випускники ж університетів не завжди
були готові до практичної діяльності, а відірваність класичної освіти від існуючих
реалій ставала дедалі очевиднішою. Отже, першочерговими завданнями в галузі
освіти стали: реформування вищої школи, створення нових типів навчальних
закладів, переорієнтація на практичну направленість їх навчальних планів та
програм, формування нової когорти фахівців, залучення до освіти широких мас. На
потреби часу швидко реагували прогресивні кола суспільства. Зокрема, свої ідеї
інститутської системи юридичної освіти втілювали в життя провідні вчені. Так, у
1915 р. в Москві знані правники та економісти О. М. Гуляєв, Й. М. Гольдштейн,
С. А. Котляревський, Г. С. Фельдштейн, І. Х. Озеров заснували юридичний інститут,
щоправда програма навчання в ньому була аналогічною програмі юридичного
факультету Московського університету [861, с. 273]. Тоді як створені на українських
теренах спеціалізовані інститути базувалися на новаторських ідеях.
Так, першу спроба створити спеціалізованих юридичний навчальний заклад на
території України було реалізовано в Одесі. Встановлення міжнародних відносин
Російської імперії з різними країнами світу стало поштовхом для розширення
дипломатичного представництва держави, що потребувало значної кількості
дипломатичних кадрів. Тож для Одеси, яка була не тільки культурним та науковим
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центром, а й великим портовим містом, яке мало міцні міжнародні торговельні
зв’язки підготовка юристів-міжнародників була нагальною потребою. Втім
спеціальних навчальних закладів, які б готували відповідні кадри в країні не
існувало.

Традиційно

дипломатичний

корпус

заповнювався

вихідцями

із

аристократії, які, зазвичай, здобули освіту на юридичних факультетах класичних
університетів чи у привілейованих закладах (Олександрівському ліцей або Училищі
правознавства). Втім актуалізація міжнародних відносин, а особливо з початком
Першої світової війни, виявила нагальну потребу започаткувати спеціалізовану
підготовки фахівців із глибокою політико-правовою та економічною освітою.
Тож підготовку кваліфікованих кадрів для сфери міжнародних відносин було
започатковано у Новоросійському вищому міжнародному інституті, який був
відкритий у 1916 році. Його засновником став Леонід Петрович Верцинський. За
правовим статусом заклад був приватним та утримувався на кошти засновника, з
платні за слухання лекцій, субсидій, пожертвування приватних осіб та установ.
Правовою основою діяльності інституту був, затверджений 3 серпня 1916 р., статут,
розроблений відповідно до закону «О частных учебных заведениях, классах и
курсах» від 1 липня 1914 р. Інститут належав до розряду вищих навчальних закладів
і мав метою «вивчення політичних, правових і економічних основ сучасного
міжнародного життя для підготовки діячів на ниві проведення і захисту російських
політичних і економічних інтересів за кордоном» [361, с. 3]. Організація
навчального процесу, комплектування викладацького корпусу та студентського
контингенту, допуск та порядок проходження випускних іспитів в інституті були
підпорядковані вимогам російського законодавства.
Заклад підпорядковувався МНО та перебував під наглядом попечителя
Одеського навчального округу. Управління інститутом здійснювали колегіальні
органи: Опікунська рада, навчальний комітет і збори секцій. Відповідно до п. 15
Статуту загальне управління закладом покладалося на Опікунську раду (її головою
був засновник або обраний на посаду професор). До складу Опікунської ради
входили особи, які надавали постійну матеріальну підтримку закладу, та
представники установ, які субсидіювали інститут, а на підставі вимоги закону «О
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частных учебных заведениях, классах и курсах» ще й представник навчального
округу. Увесь викладацький склад входив у навчальний комітет, який вирішував усі
питання навчального процесу. До складу комітету також входив засновник
інституту, а якщо він не обіймав посаду голови Опікунської ради, то й обраний зпоміж професорів – голова. Керував роботою комітету голова, якого обирали зпоміж викладачів зі ступенем доктора з подальшим затвердженням його на посаді
міністром. Він же був і вищою посадовою особою в закладі, контактував з
міністерством та підтримував зв’язки з різними адміністративними органами, ніс
відповідальність за виконання комітетом і секціями всіх рішень та розпоряджень
Опікунської ради.
Усі правила, програми та інші документи, що розроблялися навчальним
комітетом, через Опікунську раду вносилися на затвердження міністра народної
освіти. Секції об’єднували професорсько-викладацький склад інституту. Було
створено дві секції: економічну (у складі всіх викладачів економічних предметів) та
юридичну (у складі викладачів всіх інших наук). Органом управління секції були
збори, очолювані головою, які й здійснювали безпосередні виконавчі функції:
попередньо розробляли всі питання навчальної частини в межах секції. Рішення
зборів обов’язково затверджувалися навчальним комітетом. Каденція голів
(комітету та секцій) становила два роки, з правом переобрання. У випадку
відсутності голови комітету його повноваження здійснював голова юридичної
секції, а голови секції – один із членів цієї секції.
Хоча інститут був приватним закладом, він мав традиційні для державної
вищої школи імперії організаційні основи. Як і в університетах строк навчання в
інституті становив чотири роки. Але розподіл навчального часу в закладі мав свої
особливості: три роки всі студенти вивчали науки, які давали знання основ
сучасного міжнародного життя, а четвертий вважався спеціальним та розділявся на
особливі відділи, де здобували глибокі знання про окремі групи іноземних держав та
знання з іноземних мов цих держав.
Навчальні програми відповідали програмам імператорських університетів, але
до вивчення пропонувалася й низка спеціальних курсів, пов’язаних із специфікою

230

оголошеної мети закладу. Відтак план інституту – це чітке поєднання трьох блоків
наук: юридичних, політичних та економічних. В закладі вивчали: а) богослів’я та
мови французьку, англійську, німецьку (перелік мов для четвертого спеціального
курсу міг бути збільшений), латинську (остання була необов’язковою); б) науки
юридичні – загальна теорія права, міжнародне право, порівняльне державне право,
порівняльне адміністративне право і процес, порівняльне цивільне право і процес,
порівняльне торгове право і процес, порівняльне нотаріальне право і процес,
порівняльне кримінальне право і процес, порівняльне фінансове право і процес і
загальне церковне право. Усі ці дисципліни вивчалися в обсязі курсів університету з
додаванням вивчення іноземних законодавств. Римське право було введено в курс
порівняльного цивільного права, а питання історії російського права висвітлювали
при вивченні галузевих юридичних дисциплін; в) науки політичні – соціологія з
етнографією, загальна історія (починаючи з середини ХVІІІ ст.) зі спеціальними
курсами з історії політичних партій і національних рухів за кордоном, загальна
історія дипломатії з детальним вивченням всіх діючих договорів Російської імперії з
іноземними державами й огляд військового устрою держав; г) науки економічні –
історія економічного побуту, історія економічних учень, економічна політика, теорія
політичної

економії,

теорія

грошового

і

кредитного

обігу,

статистика,

товарознавство, економічна географія Росії і іноземних держав [830, с. 46].
У роки української державності заклад змінив свою назву на Одеський вищий
міжнародний інститут (із травня 1918 р.). Новий, з незначними змінами, Статут
закладу 13 травня 1918 р. затвердив міністр освіти Української держави
М. П. Василенко. Тепер основна мета діяльності закладу визначалася як «вивчення
політичних, правових та економічних основ сучасного міжнародного життя у сфері
проведення і захисту українських політичних і економічних інтересів за кордоном»
[362, с. 3]. Тобто, відбулася переорієнтація з інтересів Російської імперії на інтереси
Української держави [735, с. 345].
Інститут

залишився

вищим

навчальним

закладом,

але

відтепер

він

безпосередньо підпорядковувався міністру освіти Української держави. Заклад
зберіг права засновника та утримувався за рахунок платні за навчання, субсидій,
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пожертвувань приватних осіб та різноманітних установ. Система управління
інститутом не зазнала змін, лише голову навчального комітету тепер могли обирати
з-поміж викладачів, які мали ступінь не лише доктора, а й магістра.
Курс навчання в інституті, як і раніше, становив чотири роки. Було збережено
і поділ на загальний цикл (перші три курси) та спеціальний (четвертий курс).
Навчальний план інституту, як і раніше, поєднував три блоки наук: юридичних,
політичних та економічних. При вивченні юридичних дисциплін і надалі увагу
акцентували на порівняльному правознавстві, втім до навчального плану було
введено нові дисципліни: історія філософії права, історія і система римського права,
історія руського права і історія західноруського права (Литовський статут).
Особливу увагу приділяли латинській мові (останню викладали в обсязі,
необхідному для ґрунтовного засвоєння юридичних дисциплін, тому для її вивчення
відводилося чотири години на тиждень, щоправда, вона була обов’язковою лише
для студентів, які не мали класичної гімназичної освіти). Окремі політичні науки
були доповнені спеціальними розділами, зокрема загальна історія відтепер містила
історію

України,

а

в

курсі

«Історія

дипломатії»

детальному

вивченню

пропонувалися всі діючі договори України з іноземними державами. Серед
економічних наук змін зазнала лише економічна географія Росії та іноземних
держав, яка була доповнена спеціальним розділом економічної географії України.
Нововведенням було й вивчення окремого курсу української мови і літератури [362,
с. 5–6]. Тобто, було здійснено спробу українізації вищого навчального закладу.
Особлива увага в інституті приділялася викладанню іноземних мов, маючи на
увазі їх значення для майбутнього фаху випускників у сфері міжнародної діяльності.
Кінцевою метою вивчення мов було вільне читання книг іноземною мовою,
розуміння розмовної мови і знання спеціальної термінології, необхідної для
вивчення іноземної кореспонденції. Передбачалося обов’язкове вивчення упродовж
двох років англійської і німецької мови та трьох років – французької мови. Водночас
студенти четвертого курсу мали додатково вивчати ще одну іноземну мову на вибір:
італійську, іспанську, шведську, голландську чи турецьку. Окрім звичних занять із
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іноземних мов четвертокурсники мали розмовну практику, зокрема планували
наукові відрядження за кордон [362, с. 6].
Навчання в інституті було досить насиченим. Студенти першого курсу
працювали 37 годин на тиждень та вивчали чотирнадцять дисциплін: богослів’я;
загальну теорію права та історію філософії права; історію римського права і
інституції римського права; загальну історію міжнародного права і історію
літератури міжнародного права; історію руського і історію західноруського
державного права; соціологію з етнографією; історію економічного побуту у зв’язку
з історією економічних учень; загальну новітню історію; історію України і Росії;
історію слов’янських народів; українську мову і літературу та латинську,
французьку, німецьку мови. Навантаження на другому курсі також становило
37 тижневих годин, де студіювали одинадцять дисциплін: державне право;
адміністративне право; історію римського права та інституції римського права;
історію руського і історію західноруського цивільного й кримінального права;
історію

міжнародних

відносин

і

міжнародного

права;

церковне

право;

політекономію; фінансове право; латинську, французьку та німецьку мови.
Зауважимо, що латинська мова була не обов’язковою для студентів з класичною
гімназичною освітою. Для третього курсу тижневе навантаження становило 36
годин. Для вивчення пропонували одинадцять дисциплін: цивільне право;
нотаріальне право; кримінальне право; кримінальну психопатологію; торгове право;
міжнародне право (публічне і приватне); міжнародне адміністративне право;
міжнародну охорона здоров’я; статистику; англійську та французьку мови.
Найінтенсивнішим (38 тижневих годин) був четвертий курс, де мали вивчити
одинадцять дисциплін (цивільний процес; кримінальний процес; торговий процес;
морське право; консульське і посольське право; товарознавство; теорію грошового і
кредитного обігу; економічну політику; економічну географію України і Росії; огляд
військового устрою іноземних держав; англійську мову), відпрацювати семінарій з
міжнародного права та розмовну практику з іноземних мов. А далі додатково
пройти спеціалізацію по окремих групах іноземних держав, вивчаючи економічний і
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географічний огляд; політичний і культурний огляд та юридичний огляд окремих
держав та ще одну іноземну мову (додаток К) [365, с. 16].
Зауважимо, що склад професорів, які проводили заняття, свідчить про високий
рівень викладання. Вимоги до викладацької корпорації інституту відповідали
вимогам викладачів українських урядових навчальних закладів. Здебільшого це
були професори Новоросійського університету. Зокрема, П. Є. Казанський (з травня
1918 р. очолював інститут) читав у ньому міжнародне публічне та приватне право,
історію міжнародних відносин і права, загальну теорію міжнародного права та
історію літератури міжнародного права. В. В. Соколовський (у 1920 р. виконував
обов’язки директора інституту) вів історію філософії права і спецкурси –
політичний та культурний огляд окремих іноземних держав, юридичний огляд
окремих іноземних держав. Серед викладачів інституту були й О. Ф. Федоров
(загальна теорія права, торгове право, торговий процес та морське право);
О. Я. Шпаков (історико-правові дисципліни); В. М. Палаузов (кримінальне право і
процес),

О. А. Бугаєвський

(цивільне

право

і

процес),

О. С. Мулюкін

(адміністративне право), Г. С. Цинбарг (кримінальне право).
Навчатися в інституті могли як чоловіки, так і жінки. Дійсними слухачами
ставали особи, які мали атестати чи свідоцтва про вищу освіту або закінчили середні
навчальні заклади. Тобто це був заклад, який ставив за мету дати особам, які
зокрема вже мали вищу освіту, нову спеціальність або поглибити знання за вже
набутим фахом. В інституті діяла курсова система навчання. Втім студентам, які вже
мали атестат про вищу освіту, дозволяли навчатися за предметною системою [362, с.
14]. Вивчення кожної дисципліни закінчувалося курсовим (перевідним) іспитом. А
по завершенню повного курсу навчання та виконання всіх видів робіт, передбачених
навчальним планом, студенти складали випускні іспити (їх перелік визначав
навчальний комітет). Після їх успішної здачі вихованці інституту удостоювалися
диплома кандидата міжнародного права (§ 35 Статуту). Цей диплом був
рівнозначний диплому кандидата юридичного факультету державного університету.
Стан джерел не дозволив скласти детальну картину діяльності інституту,
однак можна впевнено стверджувати, що заклад користувався популярністю.
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Збереглися 934 особові справи його студентів: 814 чоловіків (87 %), 120 жінок
(13 %), які датовані 1916–1920 роками. Зважаючи на те, що створений навчальний
заклад був у роки Першої світової війни, працював у роки революційних потрясінь,
громадянської війни та мав статус приватної вищої школи, навіть ці цифри є досить
суттєвим підтвердженням його життєздатності. Статут інституту не містив будьяких обмежень для вступу абітурієнтів. Тож одеська молодь, яка не мала доступу до
урядових закладів, обирала приватну вищу школу. За соціальним станом,
віросповіданням, національністю, політичною благонадійністю студентство було
досить строкатим. Зокрема, в інституті навчалися представники знатних родин,
дрібної буржуазії, міщан, заможних селян. Серед студентів були євреї (становили
переважну більшість 87 %), росіяни (11 %), українці (1,5 %), а також греки, німці,
молдавани [735, с. 352]. Інститут приваблював студентів-юристів університету, які
могли отримати додаткову спеціалізацію юриста-міжнародника. Зокрема, видатний
український мистецтвознавець В. Я. Кармазин-Каковський, навчався паралельно в
інституті й університеті [123, арк. 1]. Результати навчальної діяльності інституту
встановити також важко. Але в архіві збереглися протоколи іспитів за 1916–
1920 рр., серед яких і протоколи іспитів щонайменше десяти дисциплін випускного
четвертого курсу, тож можна припустити, що інститут мав випускників.
Однак у вирі стрімких та масштабних експериментів радянської влади з
вищою освітою інститут припинив своє існування. Спочатку він разом із історикофілологічним та юридичним факультетом Новоросійського університету, ОВЖК та
економічним факультетом Одеського політехнічного інституту утворив Одеський
гуманітарно-суспільний інститут. У складі останнього діяло соціально-правове
відділення, яке згодом стало окремим правовим факультетом ОІНГ, де завершували
свою освіту й студенти Н(О)ВМІ.
Ймовірно, можна говорити й про деяку наступність освітньо-наукових
традицій та передачу міжнародно-правових знань викладачів і студентів інституту,
адже в ОІНГ факультет зовнішніх торгових відносин спочатку мав спеціалізацію
«Балканські країни та Німеччина», а потім – «Країни Близького Сходу та
Центральної Європи». В Одесі діяла й секція сходознавства Одеської філії ВУНАС
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(1926–1930), в діяльності якої могли брати участь й вихованці Н(О)ВМІ. Отже,
Н(О)ВМІ вніс помітний вклад у життя Одеси. В інституті використали принципово
нові підходи до змісту навчальних планів і програм та організації викладання, що
дозволило запровадити підготовку молодих юристів-міжнародників, які торували
нові шляхи на дипломатичній ниві та у сфері міжнародно-економічної діяльності.
Не менш прогресивною була ідея нової системи підготовки юристів
професорів В. І. Синайського та М. І. Мітіліно, які стали засновниками Київського
юридичного інституту. З одного боку карколомні події 1917 р. відкрили чималі
можливості для поширення принципів свободи і рівності, демократизації і
докорінних перетворень у всіх сферах суспільного життя. З другого – процес
становлення нової юридичної освіти відбувався у час повної ломки державнополітичних і суспільних відносин та переоцінки всіх цінностей. Стара імперська
система підготовки юристів не сприймалася не лише з ідеологічних міркувань, а й
не відповідала потребам нової молодої держави. Тому, проектуючи інститут, його
засновники спробували вирішити бодай кілька проблем: подолати прірву між
середньою та вищою школами; увести спеціалізацію юридичної освіти; замінити
лекційну форму активними методами викладання та налагодити тісний зв’язок
вищої школи з практичним життям. Такі ідеї професора В. І. Синайського лягли в
основу організації нового закладу [818, с. 58–59].
Уже влітку 1917 р. на підставі розпорядження попечителя Київського
навчального округу М. П. Василенка заклад розпочав діяльність як навчальні курси
[1312, с. 98–99]. 27 червня на засіданні ради професорів розглядали питання про
пошук приміщення, де б міг розташуватися інститут та були затверджені плани
викладання [48, арк. 2]. Відтак, як установа, інститут розпочав свою діяльність
влітку 1917 р., а офіційне відкриття закладу відбулося 18 вересня. Окружний суд, в
приміщенні якого розпочалися лекції, безкоштовно надав у користування закладу
дві зали. А вже з квітня 1918 р. інститут працював у приміщенні ККІ [48, арк. 9].
Статус КЮІ як «вищого навчального закладу і вченої корпорації» був
закріплений статутом (затверджений 24 жовтня 1917 р. товаришем міністра
народної освіти Росії В. І. Вернадським). Стаття 1 цього документа визначала мету
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діяльності: 1) як навчального закладу – давати вищу юридичну освіту, а також
юридичну підготовку для зайняття численних посад в судах, нотаріаті та інших
судових, адміністративних, муніципальних установах, які потребують юридично
підготовлений персонал, але не вимагають від нього вищої юридичної освіти; 2) як
наукової корпорації – розвиток суспільно-юридичних наук, зокрема сприяти
законодавству розробленням окремих питань місцевого права Росії [357, с. 3].
Тобто, були визначені як навчальні, так і суто наукові цілі його діяльності. Інститут
мав

об’єднати

сили

провідних

учених,

молодих практиків-початківців

та

досвідчених спеціалістів, що перетворило б його на серйозний спеціальний заклад.
КЮІ вважався приватним закладом. Органами управління були опікунський
комітет, рада інституту, правління та збори факультету, відділень та секцій.
Колегіальні органи формувалися на демократичних засадах, до ради інституту,
зокрема входили студенти (один староста від кожного курсу). На всі адміністративні
посади обиралися строком на чотири роки (директор, його помічник (товариш),
секретар ради інституту, декани). Очолили інститут: В. І. Синайський (директор) та
М. І. Мітіліно (товариш директора). Секретарем Ради інституту став Секретар
Окружного суду П. Л. Горецький. Професор М. І. Мітіліно також обіймав посаду
декана суспільно-юридичного факультету, а М. М. Паше-Озерський очолив судовонотаріальне відділення (з осені 1918 р. – О. М. Бутовський) [861, с. 276].
За структурою КЮІ вигідно відрізнявся від існуючих закладів. Інститутські
установи були побудовані так, що особа могла отримати прогімназичну, середню,
середню-професійну, вищу, а в подальшому – післядипломну освіту та брати участь
у науковій діяльності аж до входження в наукову корпорацію. Тож встановлювався
тісний зв’язок середньої школи з вищою, а вищої – з практичною діяльністю. Відтак
при інституті мали діяти: 1) загальноосвітні (підготовчі) курси, які давали початкові
чи базові знання середньої школи; 2) двосеместрові професійні курси мали дати
суто професійну освіту з конкретними практичними навичками; 3) судовонотаріальне та торгово-промислове (економічне) відділення як середній заклад – так
звана юридична гімназія; 4) суспільно-юридичний факультет давав вищу юридичну
освіту; 5) галузеві наукові секції для тих хто мріяв про наукову кар’єру; 6) платні
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публічні лекції та курси відкривали для продовження навчання практикуючих
юристів; 7) різноманітні профільні консультації для залучення студентів до
розв’язання реальних завдань та отримання практичних навичок [821, с. 30–32].
Інноваційними були й навчальні плани та програми інституту. Їх основою
стало вивчення комплексу суспільно-правових та економічних наук. Звичайно, сама
ідея поєднання юридичних та економічних дисциплін не була новою, адже
економічні предмети вивчали на юридичних факультетах університетів, а в ККІ
нарівні з економічними та комерційно-технічними дисциплінами ґрунтовно
викладалися юридичні науки. Проте засновники КЮІ втілювали цей задум задля
запровадження чіткої спеціалізації, виділяючи судовий, господарсько-правовий та
адміністративний напрями підготовки юристів. Такий підхід дозволяв підготувати
професійних суддів, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, правників для державного
апарату та державних і приватних підприємств. Така спеціалізація, ймовірно, була
спробою здійснити диференціацію юридичних наук [809, с. 243].
Загальний перелік дисциплін, пропонованих до вивчення в інституті, був
наведений в ст. 6 Статуту та відповідав університетським вимогам [357, с. 5] . Однак
їх поєднання та обсяг визначалися для кожного рівня освіти, що встановлювався в
інституті з урахуванням чіткої спеціалізації. Так, на двосеместрових курсах
спочатку вивчали загальні предмети, а далі – предмети глибшої спеціалізації: на
судовому та нотаріальному підвідділах. Навчання носило суто професійноприкладний характер, що цілком відповідало поставленій меті курсів – дати
виключно професійну освіту з конкретними практичними навичками.
Інакшим був план судово-нотаріального відділення. До нього були введені як
загальноосвітні (логіка, психологія, філософія, соціологія, література, історія, мови),
так і спеціальні економічні (політична економія, основи фінансового господарства)
дисципліни. Водночас перелік правових предметів включав 14 базових юридичних
курсів [53, арк. 23]. Тобто, така програма навчання давала загальні знання середньої
школи та спеціально-юридичну кваліфікацію. Недарма рада розглядала питання про
перейменування відділу в Юридичне училище [861, с. 279].
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Власне вищу юридичну освіту університетського рівня надавав суспільноюридичний факультет. Одним із найважливіших нововведень стала чітка, ширша,
ніж в університеті, спеціалізація на три відділення: судове, адміністративне та
торгово-промислове (економічне). Перші два семестри факультету були спільними
для всіх студентів, а далі – навчання на одному з відділень. Одночасно навчатися на
двох не дозволялося, але після закінчення одного можна було отримати й
спеціалізацію іншого. На першому курсі вивчали енциклопедію права, 4 історикоправових курсів, а також політичну економію, статистику, латинську мову та одну з
іноземних мов (французьку, англійську, німецьку). Примітно, що в інституті було
організовано вивчення української мови, викладати цей курс був запрошений
В. П. Науменко.

Також

за

додаткову

платню

студенти

могли

відвідувати

різноманітні спецкурси, наприклад у 1918 р. – ораторського мистецтва. На другому
та третьому курсі перевага надавалася галузевим юридичним дисциплінам.
Студенти судового відділення на другому курсі вивчали сім правових курсів, а на
третього – десять. На адміністративному відділенні другий курс відводився для
опанування семи юридичних курсів та вітчизняної історії. На третьому курсі
викладали також сім галузевих дисциплін та додатково соціологію та економічну
політику. Натомість на другому курсі торгово-промислового (економічного)
відділення мали вивчати п’ять юридичних та сім економічних дисциплін. Третій
курс відводився для двох правових спецкурсів та чотирьох економічних (додаток Л).
Навчання на факультеті тривало три роки, четвертий рік був необов’язковим,
але давав здібній молоді можливість займатися науковою діяльністю (підготувати
наукову роботу – дисертацію) при наукових секціях інституту. Секції формувалися з
різних

галузей

знань:

приватного

права,

законодавства,

державознавства,

суспільствознавства, народного господарства, торгово-промислового права та з
інших прикладних економічних і гуманітарних наук. Кінцевим результатом такої
творчої праці мав стати захист дисертації, після якого особа входила до наукової
корпорації. Щоб залучити обдаровану молодь до наукової діяльності, засновники
мали намір створити штатні посади лаборантів і тим самим гарантувати фінансову
підтримку молодих дослідників. Для поповнення власного кадрового складу при
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інституті залишали осіб для підготовки до професорських посад. Заклад планував
навіть власним коштом відряджати їх за кордон для такої підготовки.
Тож більш детальний аналіз навчальних планів дає підстави говорити, що
КЮІ належав до новаторських типів навчальних закладів та за структурою являв
собою своєрідний навчальний комбінат, де поєднували вищу (суспільно-юридичний
факультет), середньо-спеціальну (судово-нотаріальне відділення) та професійну
(двосеместрові курси підготовки чи перепідготовки практичних працівників) школи.
Нові підходи виявилися й в організації процесу навчання. Поряд з лекціями,
вели нелекційні заняття. Лекції вважалися могутнім знаряддям формування у молоді
юридичного світогляду, основну свою роль вони мали відігравати здебільшого на
першому курсі. На старших же курсах вони доповнювалися обов’язковим
розмовним методом, де б студенти з пасивних слухачів ставали активними
співрозмовниками [818, с. 59]. Тож лекції мали оглядовий характер або викладався
спеціальний курс окремої науки, з активним залученням попередньо підготовлених
студентів до обговорення питань теми (на зразок сучасних проблемних лекцій).
Для

нелекційних занять запроваджувався

звичний для

медичних та

природничих факультетів лабораторний метод занять та вводилися посади
асистентів професора. Асистентами в КЮІ були здібні випускники університету, які
мріяли про наукову кар’єру, досвідчені практики та особи, відомі своїми працями та
досвідом. Для нелекційних занять студентів об’єднували в окремі групи. Саме
асистенти працювали з цими групами, контролювали практичну роботу студентів та
загалом ступінь засвоєння матеріалу. Окремим видом занять були «технічні
практичні заняття», які ставили за мету дати професійні прикладні навички з
конкретної

дисципліни.

Проведення

лекційних

і

нелекційних

занять

розмежовувалося в часі. Так, перший семестр відводився для лекцій, а другий
призначався виключно для нелекційних занять. Загальна кількість обох форм
аудиторних занять становила не більше 18 тижневих годин. Весь інший час
(зауважимо, що планом передбачалося від 21 до 42 тижневих години нелекційних
занять) відводився на самостійну роботу студента.
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Оскільки досить гостро відчувалася нестача навчальної літератури, викладачі
інституту готували й публікували конспекти та курси лекцій. Так, вже у листопаді
1917 р. були виділені кошти для друку посібників Є. В. Спекторського та
О. М. Бутовського [51, арк. 23]. І справді, не зважаючи на неймовірно складні умови
закладу, ці книги побачили світ у 1917/18 навчальному році [457; 1068; 1069].
Вражає рівень, на якому організовували комплексне методичне забезпечення
навчання. Він був настільки високий, що цей внесок у розробку навчально-наочних
матеріалів зберігає свою актуальність і донині. Принаймні, надто сучасною, а іноді
нереалістичною (через мізерне фінансування сучасних закладів вищої освіти)
виглядає ідея директора В. І. Синайського про створення юридичних лабораторій із
публічних та приватних юридичних наук, які являли собою сукупність наочнометодичних матеріалів для занять (таблиці мали демонстраційний формат та
роздатковий матеріал) [178, арк. 1]. Зауважимо, що цю ідею підтримали і вже влітку
1918 р. проект стартував. Були й певні результати цієї роботи [861, с. 283].
Модернізували й процес перевірки отриманих знань. Хоча в інституті діяла
предметна система, яка передбачала послідовність вивчення дисциплін та складання
іспитів, із метою уникнення механічного зубріння матеріалу перед сесією звичні
курсові іспити були замінені системою проміжних заліків та колоквіумів.
Обов’язкові іспити зводилися до мінімуму, а випускні складали лише випускники
двосеместрових курсів. Обов’язкові іспити мали студенти обох відділень та
суспільно-юридичного факультету.

Так,

на

судово-нотаріальному відділенні

складали чотири обов’язкових іспита [821, с. 33]. Від двох до чотирьох іспитів
складали студенти різних курсів і відділень факультету [861, с. 284]. Було
запроваджено контроль присутності відвідування занять (такий контроль вела Рада
старост). Для сприятливої дружньої атмосфери та зменшення «свавілля професорів»
під час опитування на іспитах були присутні представники студентства.
Зазначимо, що становлення інституту відбувалося у надзвичайно важкі часи, і
це, в свою чергу, змушувало керівництво закладу шукати нестандартні шляхи
залучення джерел фінансування. Тож фінансову основу закладу становили: доходи
від майна інституту, плата за лекції та практичні заняття, пожертвування установ та
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приватних осіб, збір за свідоцтва інституту, доходи від продажу видань інституту,
прибутки за виконану роботу в судовій та науковій сфері, членські внески. Однак
плата за навчання була основним джерелом фінансових надходжень, яка навесні
1918 р. становила 75 крб. за семестр для студентів факультету та двосеместрових
професійних курсів, усі інші сплачували 60 крб. за семестр. Проте в умовах шаленої
інфляції ця сума змінювалася щосеместра і у весняному семестрі 1920 р. становила
500 крб. Але інститут всіляко підтримував успішних студентів. Були засновані
навіть дві стипендії імені М. П. Василенка та імені В. І. Вернадського [861, с. 285].
Вступна кампанія проводилася двічі на рік: влітку і в грудні-січні. Дійсними
студентами зарахували осіб, які мали середню освіту, а студентами судовонотаріального відділення – осіб з прогімназичною чи рівною з нею освітою.
Вступники, які не мали відповідного освітнього цензу, за результатами вступного
іспиту могли стати лише вільними слухачами. Навчатися в інституті могли й особи з
вищою освітою, їм зараховували вивчені ними предмети в інших навчальних
закладах, тим самим для них скорочувався термін навчання в КЮІ.
Керівництво КЮІ вже 31 травня 1918 р. домоглося для вихованців суспільноюридичного факультету прав, рівних з випускниками університету. Тобто, дійсні
студенти

отримували

свідоцтво,

яке

прирівнювалося

до

університетського

свідоцтва, а їх власники допускалися до випускних іспитів на рівних з
університетськими випускниками правах. Натомість вільні слухачі, хоча й
отримували свідоцтво інституту не мали рівних прав із випускниками університетів
[320, с. 15]. Щоб урівнятися з останніми, вони спочатку надавали свідоцтво про
середню освіту, а потім складали відповідні іспити в спільних для університетів
комісіях чи в спеціально створених міністерством комісіях при інституті.
Заняття проводилися у вечірній час. Навчальний процес забезпечували як
професори та приват-доценти університету та ККІ, так і практичні працівники.
Викладачів обирала рада інституту, її рішення про обрання на посади повідомляли
МНО. Серед викладачів, які працювали в інституті, були як корифеї української
науки – академіки УАН, маститі професори, так і юристи-практики. В інституті в
різний

час

викладали

М. П. Василенко,

Б. О. Кістяківський,

М. І. Мітіліно,
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М. М. Паше-Озерський, В. І. Синайський, Є. В. Спекторський та ін., а також відомі
київські нотаріуси М. О. Софьїн та О. М. Боборикін; судді О. М. Бутовський та
О. Д. Щербак; адвокати Я. С. Гольденвейзер та М. С. Мазор. Усього вдалося
відновити 31 прізвище викладачів-юристів інституту (додаток М).
Оскільки становлення КЮІ відбувалося в драматичні часи української
революції, не всі плани його засновників вдавалося повністю реалізувати. Зокрема,
загальноосвітні курси почали працювати лише у 1918 році. Замість двох відділень
було відкрите лише одне – судово-нотаріальне. Суспільно-юридичний факультет
відкрився також лише в складі одного – судового відділення.
Загальна кількість слухачів суспільно-юридичного факультету і судовонотаріального відділення інституту в перший 1917/18 н. р. становила 612 осіб (34 із
них вибуло в той же рік). Тобто, всього студентів було 578 осіб, з яких 196
навчалися на суспільно-юридичному факультеті, а 382 стали слухачами судовонотаріального відділення [50, арк. 16]. Якщо враховувати, що інститут був
спеціально-юридичним закладом, то можна констатувати досить високу його
популярність серед абітурієнтів. Тож восени 1918 р. керівництво закладу встановило
комплект прийому слухачів 500 осіб у рік [50, арк. 23]. Вдалося віднайти ще деякі
розрізнені дані про склад студентів інституту. Так, взимку 1919 р., коли Київ
перебував в облозі, навчання продовжували 18 слухачів судово-нотаріального
відділення та 187 студентів факультету [52, арк. 67]. Реальна наповненість
аудиторій, принаймні у березні–квітні 1918 р. була теж досить високою. Кількість
присутніх студентів на лекціях становила від 80 до 165 осіб [861, с. 287].
З кожною черговою зміною влади в Києві доводилося коригувати навчальний
процес, а іноді робити перерви у викладанні. Однак викликає повагу самовіддана
праця лекторів, які в умовах політичної нестабільності, значних матеріальних
нестатків, відсутності тепла й світла продовжували працювати. Водночас кожен
новий уряд, який приходив до влади в Києві, намагався реформувати освітню сферу.
Такі перманентні реформи не додавали стабільності в житті інституту. Особливо
радикальними були зміни в організації управління вищої школи радянської влади.
Так, на початку 1919 р., керуючись вказівками НКО, Рада комісарів вищих
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навчальних закладів

м. Києва

прийняла

рішення

про

об’єднання

КЮІ

з

університетом. Тож з 1 червня 1919 р. всі його студенти повинні були перейти на
юридичний факультет університету. Але цього не сталося й інститут й далі
працював як самостійний заклад, щоправда, з 18 листопада 1919 р. вже як
Міжнародний інститут соціології і права. У його навчальні плани вносилися певні
зміни, які узгоджувалися з НКО. Так, навесні 1919 р. розглядалося питання про
введення нових курсів: шлюбне право та аналіз принципів відділення церкви від
держави [49, арк. 14]. Є окремі відомості й про читання лекцій навесні 1920 р.
(міжнародне право читав Є. М. Кулішер, а М. П. Василенко – західноруське право).
Натомість випускні іспити (навесні 1920 р. мав відбутися перший випуск
факультету) за рішенням ради було відкладено до осені [48, арк. 30].
А вже у червні 1920 р. інститут як навчальний заклад був ліквідований. Тож
його керівництву довелося докласти неймовірних зусиль, щоб допомогти своїм
студентам. Були організовані літній ліквідаційний семестр та екзаменаційна комісія
для проведення випускних іспитів. Це був перший і останній випуск факультету.
Щонайменше 30 його вихованців отримали свідоцтва про вищу освіту. Серед них
М. Г. Сікорський та О. С. Добров, які згодом стали співробітниками ВУАН та
викладачами правового факультету КІНГ. Історія зберегла ще кілька прізвищ:
випускницею закладу була Л. Л. Горецька, родичка судового діяча П. Л. Горецького.
У КЮІ з січня 1919 р. навчалася Марія Окіншевич, дружина співробітника ВУАН,
відомого вченого-юриста Л. О. Окіншевича [861, с. 289].
Особливої уваги заслуговує організація наукової діяльності в КЮІ. Інститут
діяв не лише як навчальний заклад, але й як наукова корпорація, яка мала
здійснювати наукове опрацювання «питань місцевого права» [357, с. 3]. Саме
наукова корпорація мала стати спеціальною науково-практичною школою права, де
б юристи удосконалювали свої знання. Варто зазначити, що насправді ця ідея не
була новою. Практичні заняття юристів при судах мали місце в Російській імперії,
але вони носили випадковий характер. Перетворити їх на постійно діючі практичні
школи права при судових та інших держустановах радив свого часу В. М. Гордон
[516]. Подібні практичні школи з ініціативи урядів чи приватних осіб створювалися
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в Австро-Угорщині та Німеччині. Метою їх діяльності було навчити молодих
правників застосовувати право, а досвідченим юристам поглибити свої знання через
систему річних відряджень на спеціальні курси, заняття при спеціальних установах,
співпрацю в юридичних органах. Але в КЮІ цю ідею реалізували інакше.
Засновники інституту пропонували утворювати практичні школи права не
лише при судах та державних установах, а й при вищих навчальних закладах та
надавати їм, окрім власне практичних функцій, ще й суто наукові. Відтак, при КЮІ
наукова корпорація об’єднувала почесних попечителів, дійсних членів, членівспівробітників, останніх стали називати член-кореспондентами. Доречно зазначити,
що такий поділ наукових співробітників був притаманний не навчальним закладам,
а академічним установам. Особи, відомі своїми працями чи вкладом у розвиток
закладу, обиралися радою інституту почесними попечителями. Дійсними членами
були його викладачі чи відомі вчені. А в члени-співробітники зараховувалися особи,
які надали чи могли в майбутньому надати інституту наукові чи навчальні послуги.
Усі члени корпорації об’єднувалися у наукові секції, в межах яких вели
галузеві наукові дослідження. І вже 13 листопада 1918 р. було утворено судову
секцію та обрано її склад [829, с. 38]. Не складно помітити, що представництво
секції було більш ніж переконливе, це були кращі наукові сили Києва, дійсними
членами якої стали: голова цивільного департаменту Судової палати П. О. Ананьєв;
видатний юрист, учений та судовий діяч, сенатор С. К. Гогель; міністр юстиції
гетьманського уряду, сенатор М. П. Чубинский; Державний секретар в уряді
П. П. Скоропадського, сенатор С. В. Завадський; товариш міністра юстиції, сенатор
Я. М. Затворницький;

товариш

прокурора

судової

палати

Л. А. Зубилевич;

професори І. О. Базанов; М. М. Катков; М. М. Паше-Озерский; В. І. Синайський;
М. І. Мітіліно; суддя О. Д. Щербак; старший нотаріус М. О. Софьїн; приват-доценти
Є. М. Кулішер; А. Е. Кристер; викладач та судовий діяч П. Л. Горецький.
У межах судової секції формувалися: семінарій, практикум, технікум та
спеціальні курси додаткової освіти. Кожний структурний підрозділ секції мав свої
чітко визначені цілі. Семінарій діяв для осіб, які планували пов’язати своє життя з
наукою, тобто, підкреслювався суто науковий характер його діяльності. Фактично
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він був призначений для наукової праці професорських стипендіатів чи, скажімо,
був аналогом сучасної аспірантури [829, с. 39]. Заняття в практикумі, технікумі та на
спеціальних курсах мали навчально-практичний характер, тобто формувався
своєрідний інститут підвищення кваліфікації. Практикум являв собою широку
казуїстику під керівництвом теоретиків та практикуючих юристів. Технікум давав
знання юридичної техніки. Спеціальні курси запроваджувалися для досвідчених
правників, які бажали поглибити свою освіту [1039, с. 7]. Невдовзі було розроблено
й програму таких занять, які мали розпочатися вже 20 січня 1919 року. Зокрема,
практику планували проводити за двома напрямами: цивільне право і процес (мали
вести
М. І.

І. О. Базанов,

С. В. Завадський,

Я. М. Затворницький,

М. М. Катков,

Мітіліно) та кримінальне право і процес (мали вести Є. М. Кулішер,

О. Д. Щербак,
П. О. Ананьєв,

М. П. Чубинський).
С. К. Гогель,

Техніку

П. Л. Горецький,

судочинства

організовували

Л. А. Зубилевич,

М. О. Софьїн.

Спеціальні ж наукові курсів оголосили: І. О. Базанов, С. К. Гогель, С. В. Завадський,
А. Е. Кристер,

Є. М. Кулішер,

М. І. Мітіліно,

М. М. Паше-Озерський,

В. І. Синайський, М. П. Чубинський. Для кожного такого заняття оголошувалася
своя тематика, яка і сьогодні вражає актуальністю [829, с. 39].
Проте заявлені плани діяльності важко було реалізувати. Після приходу до
влади в Києві більшовиків на початку 1919 р. члени секції сенатори С. К. Гогель,
С. В. Завадський, Я. М. Затворницький, М. П. Чубинский змушені були емігрувати.
Невдовзі, й КЮІ було реорганізовано в Міжнародний інститут соціології і права,
який на перших порах зберіг як функції вищої школи, так і наукової установи. Втім
наукова корпорація зазнала змін. В її складі були відкриті науково-правова (голова
президії – М. М. Катков, товариш голови – М. П. Василенко) та науковосоціологічна (голова президії – Д. М. Койген, товариш голови – Є. М. Кулішер)
секції [48, арк. 31]. Найближчим завданням діяльності секцій стало налагодження
звʼязків із науковими товариствами міста для узгодження наукових планів.
Чергова реорганізація закладу, що відбулася навесні 1920 р., передбачала
ліквідацію інституту як навчального закладу. Натомість засновувалася наукова
установа «Соціологічний інститут наукових досліджень» (щоправда, офіційно й далі
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використовували назву – Міжнародний інститут соціології і права). Колишні
професори та викладачі КЮІ з науковим ступенем і працями стали співробітниками
нової установи, а всі інші вважалися асистентами та лаборантами [829, с. 39]. Це
була спроба зберегти юридичні наукові сили. Саме тому головною метою його
діяльності як суто наукової установи стало здійснення наукових пошуків у галузі
соціології та допоміжних наук і, особливо, науки права, тобто розробка питань
соціології – «вивчення суспільного життя як такого» та права – «вивчення
суспільного життя через норму» [142, арк. 2]. Оскільки мета інституту збігалася
скоріше з метою Академії наук, аніж університету, то за ним закріплювався статус
наукової установи. Для досягнення цієї мети у структурі інституту формувалися
кабінети, які об’єднували наукові семінари: 1) кабінет з вивчення живого права з
двома семінарами: з вивчення судового права, переважно, права народних судів з
цивільних і кримінальних справ в Києві і провінції та з конфліктного права у
справах конфліктних комісій, переважно, в м. Києві; 2) кабінет з вивчення
професійного побуту, який об’єднував: залізничний семінар для дослідження побуту
залізничників за матеріалами житлово-будівельного відділу, семінар шкільного
побуту, для досліджень соціально-економічного становища студентства та учнів
народних шкіл та семінар робітничого побуту й побуту інтелігенції; 3) кабінет
соціально-економічний, який включав семінари: аграрний, щоб вивчати матеріали
по землекористуванню селян, товариств та інших колективів і семінар з дослідження
нових форм громадськості, створених революційною епохою [144, арк. 1].
Керівником кабінету мав стати провідний учений, який водночас редагував та
готував до друку праці співробітників. Керівники ж семінарів організовували
наукові пошуки, залучаючи до них постійних та тимчасових працівників. Інститут
міг організовувати міжнародні з’їзди, засновувати наукові товариства, публікувати
праці, мати власні періодичні видання тощо [142, арк. 8].
Вищим колегіальним органом управління інституту були загальні збори всіх
співробітників (збиралися щонайменше раз на семестр). Збори обирали Президію у
складі голови, товариша голови, трьох секретарів та керівників-учених. Усі
господарські питання вирішував господарський комітет. Вибори президії відбулися
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в засіданні 30 червня 1920 року. Головою став В. І. Синайський, товаришем голови –
М. І. Мітіліно, вченим секретарем – М. М. Катков, а секретарем – П. Л. Горецький.
Були сформовані й підрозділи установи, але замість проектованих кабінетів
утворили три секції: загальної соціології (голова – Д. М. Койген), праці і творчості
(голова – М. І. Мітіліно), вивчення побуту і установ (голова – М. М. Катков).
Безпосередні наукові дослідження, як і планували, проводилися на семінарах, що
діяли в межах секції, очолювані керівниками, яких обирала секція [829, с. 40]. У
березні 1920 р. для семінару з вивчення живого права народного суду, конфліктних
комісій і радянських установ Київським губревкомом було навіть асигновано 75 тис.
крб. [143, арк. 1] Тож, не зважаючи на постійне реформування установи, діяльність
мимохідь продовжувалася, а склад її членів залишався більш-менш сталим.
Насправді утворення такої наукової установи було більш ніж амбітним
планом. Утім, на жаль, реалізувати його повною мірою не вдалося. Та й відшукати
результати цієї праці, принаймні колективної, теж досить важко. Щоправда, вдалося
встановити, що в березні-квітні 1920 р. учасники семінару «живого права» вивчали
архів Київського народного суду, опрацьовані справи за цивільними позовами лягли
в основу рукопису В. І. Синайського «Народный суд по делам гражданским в первое
время его существования в г. Киеве. Судебно-социологический очерк» (1920 р.).
Вдалося відшукати і його лекції «Новое учение о гражданском праве», як спецкурс
для судової секції. Деякі індивідуальні розвідки співробітників, схоже, також можна
зарахувати до наукових результатів установи. Так, тематика кількох робіт з
селянського права В. І. Бошка перекликається з цілями аграрного семінару.
Ймовірно, в межах тематики семінару з вивчення професійного побуту здійснені і
його ж розвідки про професійні організації та побут залізничників [861, с. 294–295].
Отже, КЮІ відіграв помітну роль у розвитку юридичної освіти. Його
засновники використали принципово нові підходи при формуванні структури та
управління інституту, змісту навчальних планів і програм, організації викладання та
контролю

знань.

Оригінальні

методики

навчання,

висококваліфікований

викладацький склад забезпечили якісну юридичну підготовку його вихованцям.
Спеціалізація підготовки юристів створила умови для впровадження диференціації
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професійної діяльності юристів та формування кадрового потенціалу держави.
Викликають інтерес й оригінальні підходи до організації наукової роботи в закладі,
де були започатковані форми післядипломної підготовки.
Висновки до розділу 3
Вивчення трансформації системи юридичної освіти на початку ХХ ст. та в
роки української революції дає підстави для настуних висновків.
У досліджуваний період відбувалася зміна державної освітньої політики
імперії: започатковано громадську та приватну вищу школу, жіночу та професійну
освіту. На освітні процеси впливали вкрай несприятливі умови (революційні події
1905 р., Перша світова війна, перманентна політична боротьба та збройні конфлікти
часів української революції 1917–1921 рр.). Втім серед позитивів розвитку вищої
школи варто назвати запровадження широкої автономії навчальних закладів,
зародження основ демократизації, новаторства навчання та загалом національної
освітньої системи.
Боротьба російських жінок за право на вищу освіту, зокрема й юридичну була
досить тривалою. Спочатку жінки здобували юридичну освіту в європейських
університетах, потім на батьківщині отримали право відвідувати публічні лекції з
юридичних наук, далі – лекції на юридичних факультетах університетів (на правах
вільних слухачок), і, врешті, на початку ХХ ст. – право навчатися на юридичних
відділеннях громадських та приватних жіночих закладів. Втім державна вища освіта
так і не стала загальнодоступною для жінок. У реалізації професійних знань
російські жінки пройшли шлях від повної заборони професії жінки-юриста до права
займатися адвокатською діяльністю (з 1917 р.).
На українських теренах вищу жіночу юридичну освіту давали на Київських (з
1907 р.) та Одеських (з 1908 р.) вищих жіночих курсів. Спроби започаткувати жіночі
юридичні школи в інших міста не увінчалися успіхом. КВЖК та ОВЖК досягли
рівня університетської освіти, що формально урівняло їх випускниць у правах із
випускниками університетів. Однак шлях до державного визнання їх статусу вищих
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шкіл та прав їх випускниць на одержання повноцінного диплому був складним.
Курси засновувалися як школи університетського типу, мали університетську
структуру, навчальні програми університетського зразка, але лише у 1912 р. їх
випускниці були допущені до складання іспитів в університетських комісіях, а з
1913 р. київські, а з 1915 р. й одеські слухачки були зрівняні в правах зі студентами
університетів, а статус вищого закладу курси здобули у 1916 році.
Структура вищих жіночих курсів та форми їх внутрішнього управління мали
риси демократії, але заклади перебували під пильним наглядом уряду. Правовою
основою їх діяльності були законодавчо закріплені положення, а головною метою –
дати вищу освіту та право на професію жінкам, які не мали права навчатися в
державних закладах. Курси як громадські установи мали певну самостійність у
вирішенні питань у сфері внутрішнього устрою, в організації навчального процесу,
добору викладацьких кадрів. Вони перебували на повному самозабезпеченні. Їх
матеріально-фінансова база формувалася з платні за навчання та з пожертв
благодійників. Тож, курси, з одного боку, мали непостійні ресурси, але з другого –
певна фінансова свобода від урядових установ дозволяла створювати власну
матеріально-технічну базу: будувати споруди, засновувати бібліотеки, друковані
видання, формувати систему благодійної підтримки здібних слухачок.
Дисципліни, які вивчали жінки, поділялися на обов’язкові (відповідали
університетським

курсам)

та

необов’язкові

(забезпечували

професійну

спеціалізацію, яка збільшувала шанси дівчат на успішне працевлаштування).
Академічна

самостійність

жіночих

закладів

допомагала

втілювати

цікаві

новаторські задуми, зокрема широко практикувалися нові форми пізнавальних
занять та форми попереднього контролю знань. Врешті, висококваліфікований
професорсько-викладацький склад і університетські, за змістом, навчальні плани та
програми забезпечили якісну юридичну освіту. Її популярність підтверджує
постійне зростання контингенту слухачок: від кількох десятків до кількох сотень, а в
Києві в окремі роки сягала за тисячу осіб. Тож осередки жіночої юридичної освіти
Києва та Одеси не лише заклали основи жіночої юриспруденції в Україні, а й
забезпечили її збереження та передачу ідей юридичної науки до наступних поколінь.
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Історія розвитку освіти в комерційних інститутах не тільки становить
пізнавальну цінність, але є й документальним свідченням розвитку національної
педагогічної думки. Динамічний розвиток закладів перетворив їх на повноцінні вищі
школи державного рівня. Процес зміни їх статусу пройшов кілька етапів: від
приватних чи громадських комерційних курсів, до комерційних інститутів з правами
державних закладів, і, нарешті, їх націоналізації. Діяльність інститутів була чітко
регламентована нормами законів і положень. Однак, маючи статус державних,
інститути значно відрізнялися від казенних шкіл: демократичні принципи, що були
покладені в основу їх діяльності, давали широкий простір для громадської
ініціативи у сфері внутрішнього устрою, організації навчального процесу,
розробленні планів і програм, добору викладацьких кадрів. Водночас вони
виконували і особливі функції – давали вищу освіту соціальним групам, які не
могли навчатися в державних закладах з огляду на обмеження за станом, статтю та
національністю; опановували нові напрями підготовки фахівців; формували
оригінальну навчально-допоміжну базу; збільшували кількість студентів та
кваліфікованих спеціалістів, а відтак у цілому впливали на формування інтелігенції.
Комерційні інститути були школами інтенсивного навчання, навчальні плани
доволі напруженими, а вимогливість до студентів – підвищена. Програми й
навчальні плани мали інноваційний характер, оскільки підготовка фахівців такого
профілю здійснювалася вперше. У навчанні органічно поєднували економічні,
юридичні і комерційно-технічні науки. ККІ та ХКІ, проіснувавши порівняно
нетривалий час, внесли суттєвий вклад у розвиток не лише економічної і
комерційної вищої освіти, а й юридичної. Розвиток останньої можна умовно
розділити на два періоди: перший (дореволюційний), коли формувалася та
розвивалася ідея поєднання права й економіки в окремий економіко-юридичний
напрям, що забезпечував широке вивчення класичних університетських юридичних
курсів;

другий

(1917–1920 рр.)

характеризується

розширенням

тематики

економічних спеціальностей та скороченням обсягів вивчення юриспруденції і
зведенням юридичних наук до елементарного курсу правознавства. Врешті, солідна
навчальна база, досвід та новаторський пошук викладачів, які в переважній своїй
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більшості були професорами державних закладів є підтвердженням вагомого внеску
інститутів у розвиток національної вищої школи та юридичної зокрема.
Інноваційний підхід до реформування вищої юридичної освіти в Н(О)ВМІ та
КЮІ зумовив вагомий внесок їх засновників та викладачів до історії нашої держави,
збагатив та розвинув українську юридичну освіту й науку. Інститути були
специфічними навчальними закладами та вирізнялися своїм правовим статусом,
формою

власності,

метою

діяльності,

внутрішньою

структурою,

системою

управління, змістом навчальних планів та програм, формами й методиками
викладання. Заклади були приватними, а фінансову основу їх діяльності становили
як платня за навчання й благодійні пожертвування, так і невластиві для тогочасних
закладів прибутки (від видавничої діяльності та різноманітних робіт у судовій та
науковій сфері). Їх органи управління формувалися на демократичних засадах,
адміністративні посади заміщувалися виборним шляхом.
Метою діяльності Н(О)ВМІ була підготовка спеціалістів-міжнародників для
проведення і захисту вітчизняних політичних та економічних інтересів за кордоном.
Навчання в інституті було досить інтенсивним. Навчальні плани, по-перше,
поєднували три блоки наук (юридичні, політичні та економічні), які читалися в
університетському обсязі; по-друге, юридичні курси доповнювалися вивченням
законодавств іноземних держав та спецкурсами порівняльного правознавства; потретє, забезпечувалося ґрунтовне вивчення чотирьох іноземних мов. Звертає на себе
увагу, що в пореволюційний час в інституті були введені українознавчі курси
(українська мова і література, історія України, економічна географії України,
українська дипломатія, історія західноруського права). Привабливими є ідеї нових
видів навчальних занять, як-то розмовна практика з іноземних мов та наукові
відрядження за кордон для удосконалення знань іноземних мов.
КЮІ належав до новаторських типів навчальних закладів, метою діяльності
якого була не лише підготовка юридичних кадрів, а й розвиток суспільноюридичних наук, тобто були визначені як навчальні, так і суто наукові цілі. Інститут
поєднував у своїй структурі вищу (суспільно-юридичний факультет), середньоспеціальну (судово-нотаріальне відділення) та професійну (курси для підготовки чи
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перепідготовки практичних працівників) школи. Було виокремлено наукову
корпорацію як структурний підрозділ для організації наукових досліджень, яка за
структурою тяжіла до академічної установи.
Унікальна структура закладу (підготовчі та професійні курси; судовонотаріальне відділення; суспільно-юридичний факультет; галузеві наукові секції)
давала

можливість

студенту

отримати

прогімназичну,

середню,

середню-

професійну, вищу, а в подальшому – післядипломну освіту та брати участь у
діяльності наукової корпорації. Для кожного рівня освіти та спеціалізації були
розроблені інноваційні навчальні плани, які поєднували суспільно-правові та
економічні науки. Вражаючими були підходи до організації навчального процесу,
організації методичного забезпечення, контролю знань.
Наукова корпорація відігравала роль спеціальної науково-практичної школи
права, де юристи з вищою освітою удосконалювали свої знання та долучалися до
галузевих наукових досліджень. Кожний підрозділ (семінарій, практикум, технікум
та спеціальні курси додаткової освіти) мав свої чітко визначені цілі. Науковий
семінарій був аналогом сучасної аспірантури, як своєрідний інститут підвищення
кваліфікації діяли практикум та технікум – для практикуючих юристів-початківців,
а курси додаткової освіти – для досвідчених правників. Така модель діяльності може
бути ефективною для сучасних закладів вищої освіти, з урахуванням їхнього статусу
науково-дослідних установ та впровадження ідеї навчання протягом життя.
В інститутах навчалася молодь незалежно від статі. Їх випускники здобували
престижний диплом університетського рівня (кандидата міжнародного права
(Н(О)ВМІ) та кандидата права (КЮІ)) і права, рівні із випускниками університету. І
хоча достовірних кількісних показників діяльності інститутів встановити поки не
вдалося, можна стверджувати, що їх вихованці працювали в різних сферах
державного і суспільного життя як на батьківщині, так і за кордоном, застосовуючи
отримані знання.
Даний розділ містить узагальнені результати наукових досліджень автора,
опублікованих раніше у наукових фахових виданнях України та виданнях іноземних
держав [800, 806; 809; 810; 818; 821; 830; 829; 840, 862: 865].
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РОЗДІЛ 4
НАУКОВА СПАДЩИНА ПРАВОЗНАВЦІВ НЕКЛАСИЧНИХ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОРАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

На початку ХХ ст. істотний вплив на вітчизняне правознавство здійснили
юристи некласичних навчальних закладів. Зазначимо, що перелік навчальних курсів
та професорських кафедр цих навчальних закладів були наближені до вимог Статуту
1884 р. (залишався чинним до 1917 р.), тож і наукові дослідження тоді
організовувалися відповідно до цих вимог та зберігали загальні тенденції. Водночас
викладацький склад цих закладів, у переважній своїй більшості, формувався із
університетських професорів. І хоча лекційні курси юристів-сумісників у цих
навчальних

закладах

не

завжди

відповідали

основній

спеціалізації

їх

університетських кафедр, вони продовжували, розпочаті в університетах свої
наукові пошуки чи започатковували нові напрями наукових розробок. Тож, на нашу
думку, аналіз наукових здобутків правознавців некласичних закладів варто вести,
використовуючи територіальний та галузевий підхід. За територією виокремлено
три наукові центри, де функціонували ці заклади: Київ, Харків та Одеса. Тоді як
галузевий підхід дав змогу виділити здобутки вчених у галузі: 1) теорії, філософії та
історії права, 2) публічного права (державного, поліцейського (адміністративного),
фінансового,

міжнародного,

церковного права

та

кримінального права

та

судочинства); 3) приватного права (римського, цивільного права з додаванням
інститутів житлового, селянського, сімейного, нотаріального права та цивільного
судочинства, торгового права та судочинства).

4.1.

Вклад

професорсько-викладацького

персоналу

некласичних

навчальних закладів у розвиток теорії, філософії та історії права
Загальна теорія права як галузь юридичної науки сформувалася поступово на
основі енциклопедії права та філософії права [1046, с. 8–9]. Водночас становлення
історії права повʼязують із поширенням поглядів історичної школи права та появою
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університетських історико-правових курсів. Загалом початок науковому вивченню
правових проблем було покладено на кафедрі «умозрітельної» і практичної
філософії, а теоретико-правові питання, хоч і обмежено, розглядалися в межах
кафедри «прав: природного, політичного і народного». Обидві кафедри діяли в
університетах імперії на підставі статутів 1804 року. За Статутом 1835 р. юристам
викладалася «енциклопедія або загальний огляд системи законодавства», а історію
римського законодавства читали на галузевій кафедрі «римське законодавство і
історія оного». Відтоді, як був затверджений Статут 1863 р., в університетах діяла
самостійна кафедра «енциклопедії права», яка об’єднувала дві дисципліни
«енциклопедію юридичних і політичних наук» та «історію філософії права».
Історико-правові дисципліни були представлені кафедрами «історія руського
права», «історія найважливіших іноземних законодавств стародавніх і нових»,
«історія слов’янських законодавств», а на кафедрі римського права читали «історію
римського права». Відповідно до Статуту 1884 р. теоретико-правова кафедра
називалася «енциклопедія права і історія філософії права», а історико-правова –
«історія руського права» [812, с. 34–35].
Що ж стосується наукової атестації то, «Положением об испытаниях на
ученые степени» від 28 квітня 1837 р. для іспитів на ступінь магістра всіх трьох
розрядів: цивільне законознавство, кримінальне законознавство та державне
законознавство «енциклопедія права» була віднесена до другорядних предметів.
Наступний нормативний акт – «Положение о производстве в ученые степени» від 6
січня 1844 р. закріпив «енциклопедію законознавства» основним предметом для
іспитів на ступінь магістра загальнонародного права і на ступінь доктора
юридичного факультету та другорядним – на ступінь магістра цивільного права та
магістра кримінального права. Але у Положенні від 4 січня 1864 р. цей предмет вже
не згадувався. А от «історії руського права» з 1915 р. стала окремою науковою
спеціальністю на здобуття наукових степенів магістра та доктора.
У досліджуваних закладах теоретико-правова наука була представлена
енциклопедією права, хоча навчальні плани окремих навчальних закладів
передбачали вивчення й таких предметів, як «загальне вчення про державу і право»
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або «загальна теорія держави» («загальне вчення про державу»), «загальна теорія
права», «вчення про суспільство». Із філософсько-правових наук читали «історію
філософії права». Історико-правовим курсом була історія руського права, водночас у
ККІ читали «історію руського державного права». А вже в пореволюційний період
були започатковані курси: «історія західноруського права» (в КЮІ, Н(О)ВМІ, на
КВЖК та ОВЖК); «історія руського кримінального права» та «історія руського
цивільного права» (на КВЖК); «історія руського й історія західноруського
державного прав» та «історія західноруського цивільного і кримінального права» (в
Н(О)ВМІ).
Загальнотеоретичні,

філософсько-правові

та

історико-правові

проблеми

активно розробляли київські вчені.
Так, низку серйозних загальнотеоретичних робіт видав О. О. Жилін: «Право и
государство в их взаимных отношениях» (Київ, 1909), «Из лекций по энциклопедии
права» (Київ, 1910), «Общее учение о государстве в связи с основными началами»
(Петроград, 1916). Учений був прихильником юридичного позитивізму. Вважав, що
право покликане забезпечити свободу особи, а реалізація соціальних норм є
найважливішим показником прогресу певної цивілізації. Державу він розглядав як
виключно юридичне явище. Під ідеальною державою розумів правову державу, де
захищається людина і стримується свавілля чиновників. Водночас, досліджуючи
співвідношення права та державної влади, він відстоював позицію необмеженості
верховної влади правом. Також професор розробляв методологію правових
досліджень, пояснював юридико-догматичний, філософсько-правовий, історикоправовий, соціологічний, психологічний методи тощо. За наших часів аналізу його
творчого доробку приділена увага в «Антології української юридичної думки».
Відомий правознавець Б. О. Кістяківський як представник соціологічної
школи права десятки праць присвятив питанням теорії держави та права, філософії і
соціології права. Він висловив цікаві ідеї щодо реальності об’єктивного права, про
раціональне та ірраціональне в праві, про панування права. У праці «Право как
социальное явление» (Москва, 1911) досліджував природу, функції та призначення
права. Активно розробляв проблеми методології науки права. Однак найбільше сил
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дослідник доклав для написання дисертації «Социальная наука и право. Очерки
методологии социальных наук и общей теории права» (Москва, 1916). Нині його ідеї
широко досліджені. Оцінку цих здобутків свого часу дав М. П. Василенко [467],
присвячено вченому і кілька сучасних монографій [539; 664]. Спадщину науковця
містять «Академічна юридична думка», «Антологія української юридичної думки».
Кілька сотень праць Є. В. Спекторського присвячені праву, філософії,
соціології, культурології тощо. Сьогодні високо оцінено його вклад у становлення
соціології права [871]. Особливої уваги заслуговує магістерська дисертація
«Проблема социальной физики в ХVІІ ст.» (Вип. 1, Варшава, 1910), а в 1917 р. він
захистив докторську дисертацію як продовження його магістерської роботи (Вип. 2,
Київ, 1917). Не менш видатними є його вступна лекція «Задачи энциклопедии
права» (Київ, 1915) та книга «Пособие к лекциям по энциклопедии права» (Саратов,
1915). Учений був прихильником так званої «гносеологічної юриспруденції», тобто
теорії юридичного пізнання. Він вивчав право як соціальне явище, досліджував його
структуру, принципи. Позитивно сприймав теорію солідарності. Окреме місце в
працях

цього

вченого

посіли

питання

об’єктивності

права

та

предмета

правознавства [861, с. 305–306]. Вирізняються самостійністю й оригінальністю
поглядів ученого його книги з філософії права: «К спору о философии права»
(Москва, 1914) та «Пособие к лекциям по истории философии права» (Київ, 1918).
Зауважимо, що остання праця та «Пособие к лекциям по энциклопедии права»
(Київ, 1917) були виданні під егідою КЮІ. Загалом сьогодні творчість ученого
широко досліджена, зокрема й в «Антології української юридичної думки».
Наукову спадщину історика руського права М. М. Ясинського становлять
праці з проблем історії руського і литовського права. Він досліджував судоустрій та
судочинство в Литовсько-Руській державі, його ґрунтовна дисертація «Главный
Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция» (Київ, 1901)
була високо оцінена науковою спільнотою, у 1902 р. Російська академія наук
удостоїла вченого премії імені М. П. Батюшкова. Дослідник вивчав джерела руськолитовського права, зокрема Литовські статути, уставні земські грамоти, окремі
інститути давньоруського права. Науковий інтерес правознавця викликала Руська
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правда, якій він присвятив окремі праці: «Село» и «вервь» Русской Правды» (Київ,
1900) та «Закупы Русской Правды и памятников западно-русского права» (Київ,
1904). Сьогодні творчість М. М. Ясинського як представника київської школи
західноруського права досліджена Т. І. Бондарук та С. І. Михальченко [435; 792], а
також знайшла відображення в «Антології української юридичної думки».
Інший представник київської школи західноруського права професор
Г. В. Демченко до загальнотеоретичних питань звернувся у вступній лекції «Идея
права с точки зрения категорий возможности, необходимости и долженствования»
(Київ, 1908). Він вважав право єдиним і універсальним «моментом» для існування
людського суспільства. Втім, творчий потенціал ученого найяскравіше відкрився у
роботах із історії та теорії кримінального права та кримінального процесу.
Дослідник вивчав кримінальне судочинство Стародавньої Русі, присвятивши цій
тематиці роботи «Наказание по Литовскому статуту в его трех редакциях (1529,
1566, 1588)» (Київ, 1894. Ч. 1), «К вопросу об участии земских добрых людей в
древнерусских судах» (Київ, 1903), «Из истории судоустройства в Древней России»
(Варшава, 1909). Його творчість, як і М. М. Ясинського, знайшла висвітлення в
працях Т. І. Бондарук та С. І. Михальченко, а здобутки вченого як відомого
вітчизняного юриста висвітлені в «Антології української юридичної думки».
Самостійний курс історії західноруського права в КЮІ започаткував
М. П. Василенко. Серед багатогранної і успішної наукової діяльності вченого
особливо слід виділити його публікації, присвячені питанням історії Західної Русі і
України, Литовсько-Руської держави, магдебурзького права. Він – автор кількох
сотень праць. Наукове визнання отримали його історіографічні та археографічні
публікації. Згодом учений став академіком ВУАН, створив наукову школу історії
українського права, здобутки якої є неперевершеними, а також працював на
правовому факультеті КІНГ, тож його доробок цього періоду проаналізовано нижче.
Варто згадати наукову спадщину М. В. Довнар-Запольського, який вів курс
історії

руського

державного

права

в

ККІ.

Його

роботи

вирізняються

аргументованими поглядами та ґрунтовною джерельною базою. Вченому належить
значний

внесок

у

розроблення

соціально-економічних

проблем

історії
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Давньоруської та Литовсько-Руської держави, Московської Русі та Російської
імперії. Його перу належить понад 200 праць. Окремі правознавчі роботи він не
готував, але вивчав історію державно-правових інститутів, побіжно торкався питань
історії й теорії держави та права. Він заснував київську історико-економічну школу,
з якої вийшла плеяда відомих учених, які продовжили вивчення соціальноекономічної історії України, Росії та Білорусії [849, с. 150].
Окремі публікації теоретико-правового, філософсько-правового та історикоправового спрямування мали й інші київські юристи. Так, доктор державного права
С. А. Єгіазаров опублікував лекції «Краткий курс истории философии права» (Київ,
1907). Але захоплювався вчений правом народів Закавказзя. Він досліджував право
кавказців, присвятив цим питанням обидві дисертації «Исследование по истории
учреждений в Закавказье» (Казань, Ч. 1, 1889 – магістерська; Казань, Ч. 2, 1891 –
докторська), а також наукові праці, що вміщені в «Записках Кавказского Отделения
Императорского Русского Географического Общества» та «Своде материалов по
изучению экономического быта государственных крестьян Закавказского края». Не
оминув дослідник проблему водо володіння, цікавився історією сімейного права,
вивчав особливості укладення та розірвання шлюбу в кавказьких народів. У
пореволюційний час вчений і надалі вивчав право горців, видав велику працю
«Исследования по истории армянского права, публичного и частого» (Київ, 1919)
[849, с. 144].
Професор О. О. Ейхельман оприлюднив «Исторический очерк учений о праве
и государстве. Из лекций по истории философии права» (Київ, 1893). Натомість
О. С. Гольденвейзер окрему працю присвятив ідеям свободи і права у філософії
Г. Спенсера [505]. Професорський стипендіат Г. Л. Попов підготував розвідки з
історії Луцького трибуналу, українських номоканонів і кормчих книг. Він також
автор праці «Наука русского гражданского права в первое столетие ея
существования» (1916), яка була опублікована вже в сучасній Україні.
До проблематики теорії та історії права зверталися й харківські вчені.
Вагомим

доробком

правової

думки

стали

загальнотеоретичні

праці

М. I. Палієнка. З позицій юридичного позитивізму він вивчав теорії та поняття

259

права, предмет і завдання енциклопедії права. Професор досліджував сутність права
й правову зв’язаність держави. За цією тематикою він опублікував низку ґрунтовних
праць [861, с. 308]. Ним підготовлені кілька програм із енциклопедії права; вийшли
друком його рецензії на дисертації А. М. Фатєєва та К. О. Кузнецова. В наш час
належну увагу загальнотеоретичним працям М. I. Палієнка приділили автори
«Академічної юридичної думки» та «Антології української юридичної думки».
Помітний вклад у розвиток загальної теорії права та історії політичних і
правових учень вніс А. М. Фатєєв. Ученого вважають прихильником нормативносоціологічного напряму, який прагнув поєднати етичний підхід до права з
соціолого-позитивістським [391]. Як Є. В. Спекторський та Б. О. Кістяківський, він
характеризував право як соціологічне і етичне явище. Вважав, що держава
немислима без правових норм, адже право є початком держави. Непересічним є його
видатний твір «Очерки индивидуалистического направления в истории философии
государства (Идея политического индивида)» (Харків, 1904. Ч. 1 – магістерська
дисертація; Харків, 1907. Ч. 2 – докторська дисертація). Цієї ж теми торкається він й
у інших працях [861, с. 309]. Він схилявся до теорії ліберального індивідуалізму, яка
визнавала органічний взаємозв’язок і взаємну обумовленість індивіда і суспільства.
Науковцю належать і ґрунтовні дослідження органічної теорії держави,
юридичного позитивізму, утилітарної школи політичного радикалізму, школи
національного історизму. Особливу увагу вчений приділяв теорії відродженого
права [861, с. 309]. Професор, один із перших, започаткував викладання історії
загальних учень про державу і право, а його посібник «История общих учений о
праве и государстве» витримав три видання (Харків, 1908; 1909; 1912). Перу вченого
належать і праці «Позитивная наука и некоторые ее критики» (Харків, 1911),
«Введение в общественно-юридические науки» (Москва, 1912). Не оминув увагою
дослідник і здобутки вітчизняної правової думки, опублікувавши статті про
М. М. Ковалевського, М. М. Сперанського, Б. М. Чичеріна, а на праці М. І. Палієнка
та Б. О. Кістяківського підготував розлогі рецензії. Свої думки щодо реформи
юридичної освіти науковець оприлюднив у збірнику ХКІ [1141]. Характеристику
його поглядів сьогодні можна знайти в «Антології української юридичної думки».
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У галузі теорії, філософії та історії права оригінальні наукові результати
продукували одеські професори.
Блискучим істориком держави і права середньовічної Англії вважається
професор К. О. Кузнецов. Магістерська робота дослідника з державного права
«Опыты по истории политических идей в Англии (XV–XVII вв.)» була захищена в
Московському університеті в 1913 році. А вже в 1916 р. у Харкові відбувся захист
докторської дисертації «Английская палата общин при Тюдорах и Стюартах»
(Одеса, 1915). Високу оцінку праці дав М. І. Палієнко, опублікувавши ґрунтовну
рецензію. Не менш цінними є й інші праці К. О. Кузнецова про історичну школу
юристів, про філософію Платона, про грецьку античну філософію тощо [861, с. 310].
Учений оприлюднив і кілька книг із теорії права: «Очерки по теории права» (Одеса,
1915) та «Теория права» (Одеса, 1918. Вип. 1; Одеса, 1919. Вип. 2).
Глибокий слід в історії руського права залишив О. Я. Шпаков. Насамперед у
магістерській дисертації «Государство и церковь в их взаимных отношениях в
Московском государстве от Флорентийской унии до учреждения патриаршества»
(Київ, 1904. Ч. 1) та в докторській – «Государство и церковь в их взаимных
отношениях в Московском государстве. Царствование Феодора Ивановича.
Учреждение патриаршества в России» (Одеса, 1912), він вивчав взаємовідносини
православ’я та самодержавства. Історії церковно-державних відносин присвячено:
книгу про Стоглав [1193], а також працю «Материалы з истории учреждение
патриаршества в России» (Київ, 1910) та рукописне дослідження «История
секуляризации церковных имуществ в Новгороде при Иване ІІІ». З нагоди 75-річчя
В. О. Ключевського правознавець підготував статтю, рецензував дисертацію
О. Г. Тимофєєва про тілесні покарання [1191; 1192]. Сьогодні належну шану постаті
О. Я. Шпакова віддав одеський дослідник О. Є. Музичко [872].
Обидві дисертації О. С. Мулюкіна «Приезд иностранцев в Московское
государство. Из истории русского права XVI и XVII веков» (Санкт-Петербург, 1909)
та «Очерки по истории юридического положения иностранных купцов в
Московском государстве» (Одеса, 1912) були захищені за спеціальністю «державне
право». Однак ці твори, як і інші дослідження вченого [874–876], торкалися досить
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вузького питання історії руського права – становища іноземців у Росії в
допетровський період. Є в його доробку й праці теоретичного характеру:
«Материальный

и

формальный

закон»

(Санкт-Петербург,

1901)

та

«Об

индивидуализме древнего русского гражданского права» (Одеса, 1911).
Значний внесок у розвиток історії руського права, загальної історії права, а
також історії кримінального права зробив В. В. Сокольський. Його обидві
дисертації – це історико-юридичні дослідження проблем кримінального права.
Водночас ученого вважають одним із розробників нової історико-правової науки –
загальної історії права, якій він присвятив низку праць. Він вивчав пам’ятки
руського права, зокрема договори Олега з греками, архаїчні форми сімейної
організації, зокрема й у кавказьких горців [861, с. 311].
Історико-правові

дослідження

з

проблем

землеволодіння

підготував

Г. Ф. Блюменфельд. Учений вказав на численні недоліки законодавства, що
закріпило реформи 1861 р., та визнав, що становище незаможних верств через це
погіршувалося. У розвідці «Крымскотатарское землевладение. Историко-правовое
исследование» (Одеса, 1888) автор аргументував, що реформи в Криму мали
безсистемний та хаотичний характер. Зрештою, це призвело до того, що татарам, які
не знали кріпосного права, просто забули встановити порядок наділення землі, а
тому значна їх частина була позбавлена своїх наділів [861, с. 312].
Отже, наукова діяльність київської, харківської та одеської професури на
початку ХХ ст. стала вагомим внеском у розвиток загальної теорії права, філософії
та історії права. Вченими досліджуваних навчальних закладів були закладені
фундаментальні основи цих науки, зокрема й історії західноруського права.
4.2. Теоретичні розвідки вчених-юристів дорадянської доби у галузі
публічного права
У досліджуваних навчальних закладах перелік і кількість кафедр, які
забезпечували викладання публічних дисциплін, були різними і формувалися
відповідно до тих завдань, які здійснював певний заклад. Але, на нашу думку, аналіз

262

наукової спадщини юристів, представників публічно-правової науки дорадянської
доби, логічно провести відповідно до поділу університетських кафедр за Статутом
1884 р., у межах яких велися відповідні дослідження: державного права;
поліцейського (адміністративного) права; фінансового права; міжнародного права;
церковного права та кримінального права і кримінального судочинства.
Державне право як галузь юридичної науки є порівняно молодою. І хоча
спроби мислителів аналізувати форми державної влади сягають у давнину, це були
здебільшого філософські та політичні узагальнення, а не науково-правові
дослідження. Перші справжні теоретичні розробки державно-правового характеру
з’явилися в епоху феодалізму, а вже в другій половині ХІХ ст. наука державного
права стала формуватися як самостійна, відокремившись від філософії. Водночас, із
прийняттям перших писаних конституцій, для означення державного права як галузі
права і науки паралельно стали використовувати термін «конституційне право».
Також зауважимо, що утвердження науки державного (конституційного) права було
тісно пов’язане з розвитком національної ідеї державотворення конкретної країни.
Вітчизняна наука державного права також має давні історичні традиції. Проте
часом зародження основ конституційно-правових доктрин в Україні справедливо
вважається період Гетьманщини (середина ХVІІ ст. – кінець ХVІІІ ст.), коли були
здійснені спроби створення демократичної держави нового типу. Доречно
зазначити, що С. С. Дністрянський назвав Україну того часу першою національною
державою в сучасному розумінні цього поняття [541, с. 176].
Поступ вітчизняної конституційно-правової науки у досліджуваний період був
нерозривно пов’язаний із розвитком російських університетів. Спочатку політичні
науки, в рамках яких і формувалися державно-правові уявлення, викладалися з
кафедри «прав: природного, політичного і народного». За цим же предметом
здійснювалася й наукова атестація. Натомість із 1819 р. державне право входило в
класи наук: 1) право: природне, приватне, публічне і народне; дипломатика; 2) право
російське: публічне, цивільне і кримінальне; право приватне приєднаних губерній,
що діяли за особливими постановами. Судочинство в ставленні до всіх цих
приватних правил. За Статутом 1835 р. вже вивчалися російські державні закони в
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межах кафедри «енциклопедія або загальний огляд системи законодавства, Російські
державні закони, тобто закони основні, закони про стани і державні установи».
У 1837 р. було введено ступінь магістра «державного законознавства» та доктора в
розряді наук «російські державні закони, закони основні, закони про стани і
державні установи». Наукова спеціальність «державне право» була запроваджена з
1844 р., а кафедра державного права – Статутом 1863 року. Кафедра об’єднувала
дисципліни: «теорія державного права», «державне право найважливіших держав
іноземних» та «російське державне право». Щоправда, після буржуазних революцій
у Західній Європі уряд Росії вилучав з університетських програм державне право
іноземних країн, тим самим пріоритет віддавався вивченню російського державного
права. Водночас варто зазначити, що на розвиток науки державного права в другій
половині ХІХ ст. справила вплив і поява документів доктринального конституційноправового характеру, насамперед проектів конституційних актів.
Межа ХІХ–ХХ ст. відзначена новим витком розвитку науки державного права,
коли були сформовані окремі напрями та наукові школи. А з прийняттям Маніфесту
1905 р. та Основних законів 1906 р. і в Російській імперії стали вживати термін
«конституційне право» та вивченню піддавалися принципи парламентаризму,
виборчі системи, проблеми обмеження монархії тощо. Проте чи не найбільшого
прориву в утвердженні конституційних начал Україна досягла в період національновизвольних змагань. Майбутнє української державності визначали державні діячі,
партійні функціонери, представники української науки. Вони продукували окремі
концепції українського державного будівництва та готували проекти конституцій.
Активно розроблялися доктрини конституціоналізму, правової та соціальної
держави,

громадянського

суспільства,

природних

прав

людини,

принципи

суверенітету, верховенства конституції, поділу влад, ідеї федералізму. За висловом
О. М. Мироненка, в цей час вітчизняні концепції конституціоналізму не тільки
досягли світового рівня, а й де в чому набагато випереджали сучасну їм європейську
та американську юридичну думку [787, с. 51].
Державне право вивчалося у всіх досліджуваних навчальних закладах. Окрім
того, в окремих закладах додатково викладали й спецкурси «державне право
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західноєвропейських держав», «державне місцеве право», «державне право західних
країн», «державне право загальне та російське», «порівняльне державне право».
Проблемам державного права відводили значну увагу юристи київських
навчальних закладів.
Професор С. А. Єгіазаров видав низку програм та підручників із державного
права [861, с. 315]. Окрім того у 1906–1907 рр. під заголовком «Лекции по русскому
государственному праву» вийшов цикл його робіт про законодавчу владу, про
підданство та про права підданих, про стани, про центральні установи, про місцеве
управління та самоуправління. Актуальним для вченого було й вивчення виборчого
права,

результатом

чого

стала

брошура

«Главные

формы

политического

представительства и избирательного права» (Київ, 1917).
Кілька програм та оригінальних підручників із російського державного та
адміністративного права видав професор О. О. Ейхельман [861, с. 315]. Вчений брав
участь у розробленні проекту конституції Російської імперії [1203], проекту
виборчого закону. За доби української революції він долучився до державних справ
(був товаришем міністра закордонних справ УНР, членом комісії з розроблення
проекту Конституції УНР). Восени 1920 р. професор підготував власний проект, що
відомий як «Проект Конституції – основних державних законів УНР» [566]. Цей
конституційний документ є зразком поєднання гуманістичних, правових, а іноді
толерантних підходів у формуванні державно-правових основ. Погляди вченого
багато в чому відповідають сучасним уявленням про громадянське суспільство та
правову державу, де забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком
держави. Деякі його думки носять характер новаторських, деякі – є обґрунтованими
ідеями його сучасників, але внесок у науку конституційного права вченого є не
лише беззаперечним, а й доцільним для подальшого вивчення та впровадження при
реформуванні законодавства. Загалом науковий доробок О. О. Ейхельмана не
залишено без уваги. Його концепцію державності вивчали Н. В. Єфремова,
О. М. Мироненко,

О. В. Мошак,

В. А. Потульницький

А. Й. Присяжнюк,

Н. В. Стецюк, Я. Б. Турчин [1123]. Аналіз творчих здобутків О. О. Ейхельмана
здійснено й автором даної роботи [800, 823; 834; 849].
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Значна частина досліджень О. О. Жиліна торкається проблем державного
права іноземних країн, зокрема Англії та Франції [861, с. 316]. Натомість із
російського державного права він оприлюднив кілька навчальних видань: «Учебник
государственного права» (Петроград, 1916), «Записки по государственному праву»
(Петроград, 1915). У КЮТ він прочитав доповідь про творчість О. В. РомановичаСлаватинського [573]. Оригінальністю ідей виділяються дві дисертації О.О. Жиліна.
Актуальність його магістерської роботи «Ответственность министров: Очерки из
теории, истории и практики этого института в конституционных странах» (Київ,
1908) була зумовлена гострою полемікою серед відомих російських державознавців
щодо необхідності встановлення юридичної відповідальності не лише міністрів, а й
монарха.

Тож

О. О. Жилін

обґрунтував

свої

висновки

щодо

юридичної

відповідальності урядовців [861, с. 317]. Не менш ґрунтовною була його докторська
дисертація «Теория союзного государства» (Київ, 1912). Ця робота була покликана
заповнити прогалину в дослідженнях союзної державності. Автор навів принципову
різницю між союзом держав та союзною державою у способі утворення, юридичних
підстав існування та виділив як сильні, так і слабкі сторони союзної держави.
Розмірковуючи

над

питанням

суверенітету,

О. О. Жилін

не

виокремлював

внутрішній і зовнішній суверенітет і був схильним вважати, що суверенітет не
підлягає ні зменшенню, ні обмеженню іншою владою, ні розподілу. Окрему увагу
автор приділив ідеї національного суверенітету [861, с. 317–318].
Варто

віддати

належне

й

працям

на

державно-правову

тематику

Б. О. Кістяківського. Він досліджував сутність державної влади, дав політичну та
юридичну оцінку маніфесту 1905 року [662; 663]. Кілька його публікацій торкалися
проблем народного представництва, історії конституційних

рухів у Росії,

опозиційної діяльності партій. Він визначав поняття націоналізму, права людини,
самостійність української культури. У 1917 р. вийшли друком його книга «Единство
народного представительства» (Москва, 1917) та стаття «Учредительное собрание».
Вчений оприлюднив праці про творчість М. Драгоманова та Г. Елінека. Не можна
обійти увагою його монографію «Государственное право (общее и русское)»
(Москва, 1908), де професор характеризував різні типи держав, соціальне вчення
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про державу, її основні елементи, завдання і методи науки державного права та
методи вивчення держави. Він приділив увагу й теорії поділу влад, народному
представництву, значенню конституційних законів для Росії та її переходу до
конституційного устрою. Б. О. Кістяківським було розроблено теорію суб’єктивних
публічних прав та виписав публічні права і обов’язки російських громадян.
У низці державознавчих робіт Є. В. Спекторський розмірковував над
питаннями сутності держави, форм правління. Істотними складовими держави
традиційно вважав територію, населення та владу [861, с. 318]. Він мав самобутній
погляд на класифікацію держав за формами правління, а її критерієм вважав
наявність чи відсутність конституції. Відтак, держави дослідник поділяв на
абсолютні, псевдоконституційні (лжеконституційні) і конституційні [1071, с. 4].
Ідеальною організацією державної влади вважав конституційну державу, адже в
такій державі реалізується головний демократичний принцип «вся влада належить
народу», окрім цього, конституція є гарантією впорядкованості влади, а політичні
свободи, права і обов’язки громадян та установ – засобом обмеження влади. Вчений
акцентував увагу, що державна влада в конституційній державі поступово
перетвориться з політичного управління на соціальну службу [861, с. 318]. Окрему
публікацію він присвятив своєму вчителю О. Л. Блоку [1067].
Творчий талант М. М. Тоцького як дослідника державного права виявився в
роботі «Кризис в науке государственного права» (Санкт-Петербург, 1914).
Науковець визначив причини такої кризи, бачив їх не у догматичному методі, а в
поглядах на право і його джерела. За його переконанням, пануюча думка, згідно з
якою конституційна норма забезпечується засобами державного примусу, веде до
штучного обмеження джерел конституційного права. Але норми цієї галузі в своїй
більшості позбавлені санкції і тому для них державно-примусова теорія практично
не застосовується. Тому, вважав М. М. Тоцький, повернути догмі конституційного
права її життєвість і правдивість можна, створивши нове юридичне вчення про
державу, засноване на соціально-психологічних началах, що й буде сприяти
подоланню кризи. Окрім цього, вчений підготував окремі праці про військову
повинність та реформу міського самоуправління [861, с. 319].
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Серед державників Харкова чи не найвідомішим був М. І. Палієнко. Як
учений-конституціоналіст він розробляв юридичне поняття держави, вивчав
доктрину правової держави та конституціоналізму. Ці питання висвітлені ним в
кілької монографіях [861, с. 319]. На особливу увагу заслуговує його концепція
суверенітету. Свою працю «Суверенитет. Историческое развитие идеи суверенитета
и его правовое значение» [942], що стала магістерською дисертацією, М. I. Палієнко
присвятив еволюції ідеї суверенітету. Ця робота заслужено вважається визначним
здобутком у галузі державотворення та є «енциклопедією різноманітних проявів
суверенітету» [1265, с. 25]. Він дослідив розуміння суверенітету з часів античності в
різних типах і формах держав. Одним із перших у вітчизняній науці виступив проти
теорії «подільності суверенітету» [861, с. 320]. Доктрині народного суверенітету він
присвятив окрему розвідку [936]. Нині його спадщина широко досліджена у статтях,
дисертації [1265] та представлена в «Антології української юридичної думки».
У перших своїх працях О. Р. Гюнтер досліджував суб’єктивно-публічні права
громадян, особливу увагу приділяв виборчому праву [861, с. 320]. Слід назвати
також й інші підготовлені до друку роботи автора, згадку про які містять архівні
джерела: «Монархия и республика», «К учению о юридической природе
государства», «Власть и право», «Формы правления и формы государственного
устройства». Але серед опублікованих робіт їх відшукати нам поки не вдалося.
Відомим одеським державником був В. В. Сокольський. Ще в 1890 р. він
видав «Краткий учебник русского государственного права» (Одеса, 1890), де вивчав
загальні питання теорії державного права (предмет, методологію, джерела, систему).
Він розмірковував над поняттям держави, визначив її елементи (верховну владу,
народ, територію), здійснив класифікацію держав на складні й прості. Науковець
послідовно, через визначення понять «право» та «держава», їх співвідношення вивів
поняття «державне право», зробив висновок про його публічний характер. Особливу
увагу вчений приділив джерелам державного права, поділяв їх на основні (закон та
звичай) і другорядні (адміністративні розпорядження, автономні устави, правила).
Зважаючи на тогочасний процес становлення науки державного права, цікавими є
його пропозиції про виділення окремих частин державного права в самостійні
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дисципліни, а саме: державне право, поліцейське право, фінансове право,
кримінальне право, судове та «воєнне» право [861, с. 321].
У 1913 р. П. Є. Казанський оприлюднив унікальну в тогочасній російській
літературі працю «Власть Всероссийского императора. Очерки действующего
русского права» (Одеса, 1913), в якій спробував вирішити проблему легітимації
влади імператора після видання Основних законів 1906 року [861, с. 321]. Вийшли
друком і його праці «Народ и государство» (Одеса, 1912), «Русский язык в АвстроВенгрии» (Одеса, 1912), «Галицко-русские беженцы в Одессе 1914–1916 г.» (Одеса,
1916). Окрему роботу він присвятив виборчому праву [624], де дійшов висновку, що
наявність виборчого права у всіх без винятку громадян держави, підвищує
національну свідомість і політичне виховання громадян [861, с. 321].
На шляху свого становлення наука поліцейського (адміністративного)
права пройшла кілька історичних етапів, і на відміну від інших юридичних наук її
розвиток мав певні особливості. По-перше, наука поліцейського права була
привнесена в Росію західноєвропейськими вченими. По-друге, не існувало точності
у її назві, іменували її: «поліцейське право», «наука поліцейська», «адміністративне
право», «наука про внутрішнє управляння», «вчення про управління». По-третє,
поліцейське право найбільш схильне відчувати на собі зміни політичних режимів та
форм правління, що відповідно відбивалося на його предметі, завданнях та впливало
на його трансформацію. Зауважимо, що вітчизняне поліцейське право виникло на
базі камералістики, яка поєднувала різні науки та розглядалася як сукупність знань
про управління державним майном. Камеральні науки викладалися в європейських,
а згодом і в окремих російських університетах. До речі, перше камеральне
відділення в Російської імперії було засноване на теренах України – в
Рішельєвському ліцеї в 1841/42 н. р., про що йшлося вище.
Зародження ж вітчизняної науки поліцейського права тісно пов’язане з
університетами. Ще статутами 1804 р. на кафедрі «прав: природного, політичного і
народного», в межах предмета політичного (державного) права викладалося вчення
про безпеку (наука про поліцію), але тоді державне та поліцейське право не
розмежовувалися.

Викладання

самостійного

курсу

поліцейського

права
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започаткували Статутом 1835 р., утворивши кафедри «законів благоустрою і
благочиння»

та

«поліцейських

і

кримінальних

законів».

У

1837 р.

була

запроваджена й наукова спеціальність, щоправда, розряд «закони поліцейські і
кримінальні з судочинством» поширювався лише на ступінь доктора юридичного
факультету. Із 1863 р. в університетах були утворені кафедри поліцейського права, а
сама навчальна дисципліна включала «вчення про безпеку» (закони благочиння) та
«вчення про добробут» (закони благоустрою). Саме в рамках діяльності цих кафедр
готувалися підручники з поліцейського права, професори обґрунтовували зміст
науки, її принципи, завдання, систему. А новим положенням про вчені ступені від 4
січня 1864 р. було введено й наукову атестацію – «поліцейське право».
Подальша трансформація поліцейського права в адміністративне відбулася в
межах дискусій щодо необхідності догматичного вивчення поліцейського права.
Поступове виокремлення загальної (розумілася як організація внутрішнього
управління) та спеціальної (окремі галузі внутрішнього управління) частин
сформували самостійні інститути поліцейського (адміністративного) права. Згодом
у його рамках розвивалися й дослідження публічно-правових інститутів робітничого
(трудового) права та права соціального забезпечення. Саме адміністративісти в
дорадянський час розробляли питання охорони праці, контролю і нагляду за
дотриманням

робітничого

законодавства

та

законодавства

про

робітниче

страхування і соціальне піклування.
У досліджуваних закладах читалося поліцейське (адміністративне) право, в
КЮІ ще й «адміністративна юстиція» та адаптовані під окремі навчальні заклади та
спеціальності

спецкурси:

адміністративне

право»,

«устрій

місцевого

«фабрично-заводське

самоуправління»,
законодавство»,

«міжнародне
«робітниче

законодавство», «законодавство про робітниче страхування», «законодавство про
охорону праці».
Кілька

оригінальних

книг

із

російського

адміністративного

права

опублікували київські вчені. Насамперед варто назвати конспект лекцій «Русское
полицейское право» (Київ, 1898) та книгу «Государственное и административное
право» (Ярославль, 1879) професора О. О. Ейхельмана. Також він написав проект
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статуту російських університетів, працю про центральні та місцеві установи
управління в Росії та статут про службу в уряді [1202; 1204]. Вчений керував
роботою

особливої

комісії

Київського

міського

громадського

управління,

результатом діяльності якої став «Свод обязательных для жителей г. Киева
постановлений по Городскому общественному управлению» (Київ, 1900).
Без перебільшення видатним ученим-поліцеїстом був М. М. Цитович. Він
мав ступінь доктора політичної економії та статистики. За новаторську прцю,
магістерську дисертацію «Обзор учений о предпринимательской прибыли» (Київ,
1889)

його

вважають

фундатором

теорії

підприємницького

прибутку.

Підтвердженням ґрунтовності докторської дисертації науковця «Местные расходы
Пруссии в связи с теорией местных расходов» (Київ, 1898) є обширна рецензія
М. П. Яснопольського [1225]. М. М. Цитович мав також інші вагомі праці.
Публікація «Сельское общество, как орган местного управления» [1164] була
відзначена особливою подякою російського імператора. У галузі поліцейського
права широко знана його книга «Полицейское право» (Київ, 1894), яка тривалі роки
залишалася основним посібником для юристів. Він полемізував в тогочасній пресі
щодо заміни поліцейського права адміністративним, відстаюючи позицію, що
адміністративне право є похідним від поліцейського [839, с. 63]. Одну з промов у
КЮТ професор присвятив своєму вчителю Д. І. Піхно [1163]. Сьогодні ідеям
ученого належну увагу приділяють насамперед українські економісти, а його внесок
у розвиток поліцейського права дослідив А. Г. Соломаха [1064].
Серед

харківських

викладачів

відповідні

наукові

розробки

мав

О. А. Раєвський. Він отрима ступінь магістра поліцейського права за дисертацію
«Законодательство Наполеона III о печати» (Томськ, 1903). Серед інших його
публікацій варто назвати вступну лекцію «Предмет и задачи полицейского права»
(Харків, 1904) та праці «История научных направлений в изучении внутреннего
управления. Наука о полиции и полицейском праве», «Трудовая помощь, как задача
государственного управления» (Харків, 1910).
Варто згадати й ранні роботи у цій сфері М. І. Палієнка: «Закон и
административное распоряжение» (Київ, 1898) та «Сущность административной
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юстиции и основные черты ее организации в европейских государствах» (Київ,
1898). Учений, зокрема, розмірковував про актуальний і сьогодні інститут
адміністративної юстиції. Важливо, що він, на відміну від нинішнього розуміння
концепції адміністративної юстиції, розглядав її як можливість захисту не тільки
суб’єктивного, а й об’єктивного публічного права [839, с. 66].
Варто згадати й праці одеського професора, доктора поліцейського права
О. Ф. Федорова. Він був автором першої магістерської дисертації, присвяченої
фабричному законодавству [1142]. Ще тоді дослідник висунув достатньо практичні
пропозиції щодо обмеження робочого дня, встановлення окремих умов праці для
жінок, зокрема вагітних та породілей, а також для малолітніх тощо [861, с. 325].
Докторська дисертація вченого «О промысловом ученичестве вообще и о договорах
промыслового обучения в особенности», захищена в 1893 р., була не менш
новаторською та стала найбільш фундаментальним дослідженням учнівського
договору не лише в російській, а й світовій літературі [839, с. 67]. Новаторською
була

й

праця

«Российская

взаимная

пенсионная

касса,

как

учреждение,

представляющее каждому возможность самым незаметным образом обеспечить себя
и своих близких на случай старости и потери трудоспособности» (Одеса, 1905).
Зародження фінансового права в Російські імперії пов’язане з розвитком
державного господарства та розширенням господарської та фінансової діяльності
держави. Для ефективного управління казенним господарством (досить великим за
обсягом та територією розміщенням) необхідно було мати значну кількість фахівців.
У західноєвропейських університетах їх готували на факультетах камеральних наук.
Тож запрошені в Росію іноземні, переважно німецькі вчені-камералісти, читали
студентам курси камералістики та політекономії, які включали елементи науки про
фінанси, економічної політики, поліцейського права та фінансового законодавства.
Саме тому витоки вітчизняного фінансового права слід шукати в камералістиці,
політичекономії, науці про фінанси, частково – в поліцейському праві.
Спочатку за Статутом 1804 р. фінансово-правові питання вивчалися у блоці
дисциплін, які викладалися на кафедрі «дипломатики і політичної економії».
Першим кроком на шляху підготовки фахівців у сфері власне фінансового
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законодавства стало розділення кафедр «законів про державні повинності і фінанси»
та «політичної економії і статистики» (відповідно до Статуту 1835 р.). Хоча
зауважимо, що окремі російські університети мали свої особливості як у викладанні
фінансово-правових дисциплін, так і в формуванні відповідних кафедр. Зокрема, на
юридичному факультеті Університету св. Володимира функціонувала кафедра
законів про фінанси, а в Московському – кафедра державний податей. Не існувало
єдності й у назві дисциплін цього напряму. В різні роки зустрічаються різні назви
«основи фінансової науки», «теорія фінансів», «закони про державні повинності і
фінанси», «основні начала фінансової науки», «нариси науки фінансового права»
тощо. Була здійснена й спроба виокремити юридичну складову в економічних
дисциплінах, тож поступово запроваджувався курс «фінансове право». У першій
половині ХІХ ст. викладання цих курсів зводилося до переказу діючого російського
законодавства. Теоретичні ж питання, історичне та філософське осмислення
законодавчих актів фактично не здійснювалося. Між тим і ці перші кроки привели
не лише до значних результатів у підготовці юристів для апарату державного
фінансового управління, а й створили підвалини для глибоких наукових розробок.
Утім, як самостійний предмет, так і власне кафедру фінансового права
виділили лише у 1863 р. третім Статутом. Цей період був найбільш плідним у
розвитку російського фінансового права. З’являються перші підручники, де
обґрунтовуються поняття, предмет і методи науки фінансового права, викладається
історія фінансових установ, здійснюється аналіз законодавства в галузі фінансового
управління. У 1864 р. була започаткована й наукова атестація з фінансового права. А
вже за Статутом 1884 р. всі юридичні факультети університетів повинні були мати
кафедру фінансового права. Надалі цю дисципліну викладали й на юридичних
факультетах (відділеннях) інших вищих шкіл, а також у спеціалізованих юридичних
закладах, комерційних інститутах та на економічних відділеннях політехнічних
інститутів. Досить суттєво була розширена й тематика наукових досліджень,
актуальними стали проблеми державного бюджету і бюджетного права.
Фінансове право читали у всіх досліджуваних київських навчальних закладах.
Окремо слід виділити ККІ, де викладали й спеціальний курс бюджетного права.
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Яскравим представником київської школи фінансового права був професор
М. П. Яснопольський. Наукові здобутки вченого як викладача Юридичного ліцею
князя Безбородька вже згадані вище. Ґрунтована ж його праця «О географическом
распределении государственных доходов и расходов России» (перша її частина
(Київ, 1890) була захищена як магістерська дисертація, а друга (Київ, 1897) – як
докторська) була високо оцінена його сучасниками. Статистичні дані, зібрані в ній,
називали не просто «науковою добросовісністю, чи науковою старанністю» автора,
а «статистичним подвигом». Він обґрунтував шкідливість економічної і фінансової
політики уряду щодо нерівномірності розподілу податкового тягаря. Досить посучасному звучать його висновки про величезне перевищення видатків у центрі, що
є ризикованим і спекулятивним використанням державних коштів [807, с. 21].
Також учений рецензував праці своїх колег: П. М. Кованька та М. М. Цитовича
[1225; 1227]. Ним було підготовлено і ґрунтовний огляд книги П. П. Мігуліна
«Русский государственный кредит» (Київ, 1902). У 1912 р. за його редакцією
вийшло посмертне видання книги С. І. Іловайського «Учебник финансового права».
Надзвичайно різнобічними були наукові інтереси Л. М. Яснопольського. Він –
автор понад 100 праць, які написані на стику економіки та права. З 1905 р. учений
досліджував проблеми бюджетного права, бюджетної політики та діяльності
Державного банку [849, с. 143]. У 1909 р. у журналі «Право» він опублікував сім
статей під заголовком «К характеристике нашего бюджетного права». Ці розвідки
були узагальнені в магістерській дисертації «Очерки русского бюджетного права»
(Москва, 1912). Характеристику цієї праці дав вітчизняний дослідник О. М. Головко
[502]. У вирі світової війни професор вивчав фінансову мобілізацію, військову
податкову реформу, паперові гроші, елеваторну систему тощо [807, с. 21]. За
редакцією Л. М. Яснопольського було видано два томи «Банківської енциклопедії»
(Київ, 1914; Київ, 1916). Він вів фінансові огляди в журналах «Русская мысль»,
«Русские ведомости», «Экономист России». Присвятив біографічні замітки
В. А. Лебедєву та О. О. Русову, а доповідь – академіку І. І. Янжулу [849, с. 143].
Вагомий внесок у фінансово-правову науку належить П. Л. Кованьку. Ще
перша

конкурсна

студентська

робота

дослідника

«Главнейшие

реформы,
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проведенные Н. Х. Бунге в финансовой системе России» зробила йому ім’я [739,
с. 51]. Монографія вирізнялася оригінальністю, фундаментальністю ідей та широким
аналізом архівного матеріалу. Її автор отримав золоту медаль та премію, а праця
була опублікована в 1901 році [678]. Ґрунтовними були й обидві дисертації
П. Л. Кованька. Магістерська робота «Реформа 19 февраля 1861 года и ее
последствия с финансовой точки зрения» (Київ, 1914) присвячена викупним
платежам та аналізу їх результатів для фінансової системи Росії. Цю роботу високо
оцінили професори М. П. Яснопольський та О. Р. Свірщевський [1022; 1225]. Цікаві
ідеї щодо ролі міських земель та оброчних статей для зміцнення бюджету міст, які й
сьогодні є актуальними, висловив П. Л. Кованько в докторській дисертації
«Финансовые проблемы землевладения русских городов» [681] (щоправда, захист не
відбувся через скасування наукових ступенів). Цій же темі були присвячені ще
кілька праць ученого. Цінними та актуальними для нашого часу є його думки щодо
витрат державного бюджету, про вкрай низькі витрати на освіту, науку, мистецтво,
охорону здоров’я на тлі колосальних витрат на поліцію, суд та тюрми, висловлені у
праці «Содержание и сущность бюджетного права» (Київ, 1910) [807, с. 22]. Вчений
вивчав і особливості податку зі спадщини, квартирний і прибутковий податок.
Харківський дослідник О. П. Марков вивчав проблеми місцевих фінансів. Його
перші опубліковані праці торкалися питань контролю місцевих фінансів та міських
облігаційних позик [773; 774]. Він підготував кілька праць із проблем комунального
господарства, зокрема писав про оренду міських земель та про забудову земельних
ділянок загального користування. Цікавою є його брошура «Местные финансы:
очерки по вопросам финансового законодательства» (Харків, 1918), де автор
визначив перспективи розвитку місцевого самоврядування.
В Одесі у галузі фінансового права працював учень С. І. Іловайського –
Г. І. Тіктін, який опублікував доповнене та перероблене п’яте посмертне видання
«Учебника финансового права» (Одеса, 1912) свого вчителя. Він – автор праці
«Расходы г. Одессы в связи с общей теорией местных расходов» (Одеса, 1905). Інші
роботи вчений готував, уже працюючи в ОІНГ.
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Появу наукових розробок питань міжнародного права в дореволюційній Росії
традиційно повʼязують із дослідженнями університетських професорів. Хоча за
Статутом 1804 р. на відділенні «моральних і політичних наук» відповідної кафедри
не існувало, окремі питання міжнародно-правової проблематики викладалися в
межах предметів природного, політичного та народного права. Під назвою «право
народне; дипломатика» першим «Положением о производстве в ученые степени» від
20 січня 1819 р. вводиться й окремий «клас наук» для наукової атестації. Однак уже
в 1835 р. на підставі університетського статуту була заснована кафедра «основ
загальнонародного правознавства (Jus gentium)», тобто курс міжнародного права був
введений у навчальні плани під назвою загальнонародного права. І лише з
прийняттям Статуту 1863 р. кафедру вже йменували кафедрою міжнародного права.
Проте зауважимо, що як самостійна наука міжнародне право у Російській
імперії починає розвиватися лише з другої половини ХІХ століття. Цьому сприяло й
запровадження

в

1837 р.

розряду наук

«загальнонародне

правознавство

і

дипломатія» для пошукачів наукового ступеня доктора, а з 1844 р. – наукової
атестації на ступінь магістра загальнонародного права. Вже з 1864 р. ця наукова
спеціальність незмінно називалась «міжнародне право». До того часу переважно
користувалися перекладами праць іноземних авторів, а згодом міжнародно-правові
питання стали включати до літератури з енциклопедії законознавства, цивільного та
загальнонародного права. Систематичне ж наукове осмислення міжнародноправових явищ повʼязують із науковими розробками учених, серед яких вагоме
місце займають саме юристи українських університетських центрів. Водночас на
теренах України в ХІХ ст. непересічні твори з міжнародно-правової проблематики
мали вчені Рішельєвського ліцею, про що йшлося вище.
У досліджуваний період питання міжнародного права були в колі наукових
інтересів київських професорів.
Сферу наукових інтересів О. О. Ейхельмана становили загальні проблеми
міжнародного права та його історії. Він був переконаним позитивістом, наполягав
на необхідності вивчення міжнародного права в контексті його застосування до
конкретної держави. Численні підручники та конспекти лекцій ученого були
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присвячені дослідженням поняття і класифікацій норм міжнародного права, гарантій
їх дотримання, джерелам міжнародного права, питанням правосуб’єктності. Окремо
він вивчав історію дипломатії, становище іноземців у Росії [861, с. 331]. Особливе
місце посідаює його книга «Очерки из лекций по международному праву» (Київ,
1909). За словами В. Е. Грабаря, «немає другого посібника, в якому можна було б
знайти таке вичерпне висвітлення теорії і практики (договорів, законодавства,
судових рішень)» [518, с. 374]. Договори та закони, якими визначалися міжнародні
відносини Росії, вчений називав «російським міжнародним правом» і зібрав їх у
двотомну «Хрестоматию русского международного права» (Київ, 1887, 1889).
Однак більшість його робіт, зокрема й обидві дисертації, присвячені праву
війни. Так, у дисертації «Про режим військового полону» (видана німецькою мовою,
Дерпт, 1878) учений досліджував стан військовополонених та обґрунтував ідеї
розвитку гуманітарних норм щодо режиму військового полону. У докторській
дисертації «Военное занятие неприятельской стороны» (Ярославль, 1879; Москва,
1880) дослідник спробував визначити, ті права і обов’язки, якими воюючі держави
повинні керуватися на окупованій території. О. О. Ейхельман, як і Ф. Ф. Мартенс,
вважав, що війська завжди були відображенням культурного і морального стану
народу і завжди в них виражався суспільний устрій і порядок держави. Аналіз цієї
праці здійснено нами в окремій публікації [838]. Окрім того, свої погляди з приводу
діяльності

міжнародних

конгресів,

конференцій,

управління

завойованими

територіями, статусу воюючих та нейтральних держав, кодифікації міжнародного
права вчений висловив у численних рецензіях на твори вчених-міжнародників [884].
Також він досліджував дотримання міжнародних конвенцій воюючими країнами в
російсько-японській та в Першій світовій війні [828, с. 43]. А в праці «Побутові
підстави, правничий уклад і сучасний культурний поступ міжнародного права»
вчений підтвердив свою думку, що результат війни – це справа факту і залежить від
перемоги сильнішої сторони, якою може зробитися і «сторона не права» [565, с.
334]. Безперечно, О. О. Ейхельман належить до видатних юристів-міжнародників.
Його правові вчення здійснили значний вплив на становлення законів і звичаїв війни
та формування сучасного міжнародного гуманітарного права. Науковий доробок
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ученого в царині міжнародного права досліджували В. Е. Грабар, Л. Г. Заблоцька,
К. О. Савчук [518; 1012; 1253] та інші. Низку його робіт нині перевидано.
Особливе визнання дістали праці з міжнародного права П. М. Богаєвського.
Його ґрунтовне дослідження «Красный Крест в развитии международного права»
(Москва, 1906–1913. Ч. 1–2) є яскравим прикладом розвитку гуманітарних норм, а
сам автор був визнаний кращим знавцем історії Червоного Хреста на батьківщині та
за кордоном. Цій тематиці були присвячені й окремі його іншомовні праці та
доповіді [861, с. 333]. Також він вивчав питання федералізму та історію російської
політики відносно чорноморських проток Босфор і Дарданелли. Разом зі своїм
вчителем професором Л. О. Камаровським редагував збірник статей «Право и мир в
международных отношениях» (Москва, 1899). Серед інших його робіт варто назвати
працю «Восточный вопрос», статтю, присвячену пам’яті Д. Л. Фільда та доповідь
про Л. О. Камаровського [849, с. 143]. Студентами ККІ були видані його лекції
«Специальный курс международного права (Торговые трактаты)» (Київ, 1914).
Наукові праці з міжнародного права, щоправда вже в еміграції, друкував
Б. С. Міркін-Гецевич. Вчений розробляв проблеми міжнародного та порівняльного
конституційного права, обґрунтував концепцію раціоналізованого парламентаризму.
Харківських міжнародників представляв В. А. Ястржембский. Він – автор
фундаментальної праці «О капитуляциях в Оттоманской империи» (Харків, 1905).
Дослідник розглядав історію розвитку інституту капітуляцій та правовий режим
іноземців у Туреччині. Також професор дослідив історію розвитку, тогочасне
становище й діяльність консульських установ Туреччини та особливості їх
юрисдикції в цивільних, торговельних і кримінальних справах [861, с. 334]. Вийшла
друком і його брошура: «Каченовский, как ученый и преподаватель» (Харків, 1905).
Не менш оригінальні праці мав представник одеської школи міжнародного
права професор П. Є. Казанський. Ще його магістерська дисертація «Договорные
реки: Очерки истории и теории международного права» (Казань, 1895), зробила
йому ім’я в науці міжнародного права. Сучасні ж міжнародники найбільш значним
досягненням ученого вважають його тритомну докторську дисертацію «Всеобщие
административные союзы государств» (Одеса, 1897). І дійсно, його внесок у
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становлення й розвиток міжнародного адміністративного права і формування
концепції інституціоналізації міжнародного права є незаперечним. Цій же темі
присвячувався його нарис «Учение о международной администрации» (Одеса,
1902). Фундаментальністю вирізнялися і підручники вченого [861, с. 334]. Творча
спадщина професора була згадана в радянській літературі (В. Е. Грабар, Д. Б. Левін),
а нині аналіз його ідей здійснив київський дослідник К. О. Савчук [1012].
Спеціальних праць з міжнародно-правової проблематики К. О. Кузнецов не
друкував. Але зауважимо, що обидві його дисертації (згадані вище), хоч і були
представлені до захисту на ступінь магістра та доктора державного права, торкалися
державного права Англії [828, с. 44].
Вивчення церковного права як сукупності норм, які визначають внутрішнє і
зовнішнє життя церкви, було започатковано у духовних навчальних закладах.
Щоправда, спочатку це вчення називали «канонічним правом», а його головним
змістом були правила давньої вселенської церкви. Пізніше ця назва була замінена на
«церковне законознавство», і лише згодом – на «церковне право». В університетах
студентам відділення моральних та політичних наук читали богослів’я догматичне
та моралістичне і тлумачення священного писання та церковну історію. В штати
університетів було введено посаду професора-богослова. Лише Статутом 1863 р.
була утворена галузева кафедра «церковного законознавства». У 1873 р., на підставі
окремого розпорядження МНО, був встановлений порядок зведення в наукові
ступені магістра та доктора церковного законознавства. Натомість самостійна
кафедра церковного права та церковне право як предмет викладання і як галузь
правознавства були запроваджені вже наступним Статутом 1884 року.
У досліджуваних навчальних закладах обсяг вивчення церковного права був
різний. Якщо в одних закладах його читали на університетському рівні, то студенти
комерційних інститутів слухали лише загальний курс богослів’я.
Серед київських учених фахівцем церковного права був П. П. Соколов. Обидві
його дисертації були зосереджені на вивченні проблем канонічного права.
Магістерську роботу «Церковно-имущественное право в греко-римской империи.
Опыт историко-юридического исследования» (Новгород, 1896) він присвятив
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проблемам майнового церковного права. Докторська дисертація «Русский Архиерей
из Византии и право его назначения до начала ХV века» (Київ, 1913) та праця «Был
ли московский митрополит Исидор папским легатом для Москвы» (Київ, 1908) – це
дослідження устрою російської церкви та церковного управління. Ці роботи вже
піддавалися аналізу [849, с. 149]. Він брав участь у роботі КЮТ, зокрема цікавою є
його доповідь з практики духовного суду щодо розлучення через зраду [861, с. 335].
Церковне право в київських вищих школах читав й професор Київської
духовної академії Ф. І. Міщенко. У 1907 р. він захистив дисертацію на ступінь
магістра богослів’я за темою «Речи святого апостола Петра в книге деяний
апостольських» (Київ, 1907). Також учений вивчав церковний устрій за церковними
канонами, Собор руської церкви [861, с. 336]. Після революції Ф. І. Міщенко був
членом передсоборної ради з утворення Української автокефальної православної
церкви, співпрацював з урядом Української держави. За радянської влади він –
співробітник ВУАН. Як член Візантологічної комісії академії (з 1926 р. був її
головою) підготував працю «З історії східновізантійської культури. Споріднення і
шлюб» (1927).
В одеських вищих школах церковне право викладав професор-богослов
О. І. Покровський. Він автор низки філософсько-богословских, апологетичних
праць. Знаним ученим став за магістерську дисертацію «Библейское учение о
первобытной религии. Опыт библейско-апологетического исследования» (Сергиев
Посад, 1901), за яку отримав премію митрополита Макарія. Натомість докторська
дисертація «Соборы древней церкви эпохи первых трех веков. Историкоканоническое исследование» (Сергиев Посад, 1914) була розкритикована як «проти
церковне та науково-суб’єктивне» дослідження, тож доктором богослів’я дослідник
тоді не став (ступінь доктора здобув лише в 1917 р.). У його науковому доробку є й
праці, присвячені аналізу цивільних та церковних шлюбів [965], творчості
професора О. П. Лебєдєва [966] та кілька рецензій на твори з церковного права.
Розвиток вітчизняного кримінального права та судочинства нерозривно
пов’язаний зі становленням кримінального законодавства. На теренах України для
регулювання кримінально-правових відносин застосовувалися Литовський статут,
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Магдебурзьке право та кримінальні акти Російської імперії (за результатами
кодифікаційних процесів в імперії не було створено єдиного кримінального кодексу,
відтак чинними були уложення та статути про покарання, спеціальні кримінальні та
поліцейські закони, спеціальні закони для окремих регіонів імперії). Такий масив
законодавчого матеріалу був основою для активної творчості та формування плеяди
видатних криміналістів. До речі, за оцінками сучасних дослідників за юридичною
майстерністю вчені-криміналісти минулого випереджали своїх іноземних колег.
Перші вітчизняні теоретичні розробки кримінально-правового характеру
здійснили

Я. П. Козельський,

С. Ю. Десницький,

П. Д. Лодій.

Але

початок

послідовного вивчення кримінального права та систематичних наукових досліджень
було покладено в університетах. Статутом 1804 р. утворювалася кафедра прав
цивільного та кримінального судочинства Російської імперії. А на підставі
«Положения о производстве в ученые степени» від 20 січня 1819 р. можна було
здобувати науковий ступінь за «класом наук»: право російське: публічне, цивільне і
кримінальне. За Статутом 1835 р. викладання кримінально-правових дисциплін
зосереджувалося на кафедрі законів поліцейських і кримінальних. Із 1837 р. наукова
атестація

викладачів

на

ступінь

магістра

здійснювалася

за

спеціальністю

кримінальне законознавство, а доктора – закони поліцейські і кримінальні з
судочинством. А з 1844 р. ця наукова спеціальність іменувалася «кримінальне
право». Статутом 1863 р. була утворена самостійна кафедра кримінального права і
кримінального судоустрою та судочинства, яка за Статутом 1884 р. отримала більш
лаконічну назву – «кримінальне право і кримінальне судочинство».
У київських навчальних закладах кримінальне право та судочинство викладали
справді авторитетні фахівці, як маститі університетські вчені та професорські
стипендіати, так і юристи-практики.
Значне місце в науковій спадщині в цій царині посідають праці з
кримінального

права

професора

Г. В. Демченка.

Окрім

творів

із

історії

кримінального права та кримінального процесу, які були вже згадані вище, вийшли
друком його дисертація «Судебный прецедент» (Варшава, 1903) та промова на
захисті дисертації «Суд и закон в уголовном праве» (Варшава, 1903). Учений був
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учасником Першого Всеросійського з’їзду боротьби із пияцтвом. У 1910 р. в
Антверпені брав участь у конгресі патронату над особами, звільненими із тюрем і
над безпритульними дітьми. За результатами цієї поїздки підготував розвідку
«Общество патроната, их возникновение и распространение, устройство и
деятельность» (Київ, 1912). Він – автор і низки інших робіт: «Уголовный суд как
новая ветвь юстиции» (Київ, 1894), «Неясность, неполнота и недостаток уголовного
закона» (Санкт-Петербург, 1904), «Фойницкий И. Я.» (Київ, 1914). Спеціальну
працю вчений присвятив кримінологу Ч. Ломброзо [537].
Юрист-практик, член Київського окружного суду М. В. Самофалов власних
опублікованих праць не мав, але відомо про його участь у підготовці «Зауважень на
проект Кримінального Уложення (майнові посягання)» (1886 р.).
Як юрист-практик О. С. Гольденвейзер більше тяжів до цивілістики, а його
наукові інтереси охоплювали питання кримінального права. За своїми поглядами
вчений був європейцем, симпатизував всім культурним завоюванням Заходу. Він
був авторитетним і доволі популярним адвокатом (за 38 років адвокатської кар’єри
жодного разу не виступав цивільним позивачем, і навіть коли виконував обов’язки
присяжного засідателя, не виніс жодного обвинувального вироку) [831, с. 58]. Серед
наукових розвідок найвідомішою була його праця «Преступление как наказание, а
наказание – как преступление. Этюды, лекции и речи на уголовные темы» (Київ,
1908). Книга стала блискучим зразком кримінально-правової думки, була
перекладена на всі європейські мови. Вона вміщує дев’ять самостійних частин,
перша з яких присвячена юридичному аналізу твору Л. М. Толстого «Воскресение».
Аналіз цієї роботи здійснено нами в окремій статті [831, с. 59–60]. Активна
громадська діяльність вченого (14 років очолював Товариство допомоги особам,
звільненим із місць ув’язнення, збирав кошти на харчування та лікування дітей
Рубішовської колонії для неповнолітніх злочинців) вилилась у низку досліджень у
галузі пенітенціаристики [507; 511]. Участь в міжнародних конгресах (Париж,
Будапешт, Вашингтон) переконали вченого в доцільності гуманізації кримінального
права, демократизації правосуддя та системи покарання, застосування невизначених
вироків та побудови системи боротьби з дитячою злочинністю на засадах превенції.
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У дореволюційний час були опубліковані перші праці М. М. ПашеОзерського. У доповіді «Опасные преступники», що була надрукована в «Трудах
КЮТ» під заголовком «Об «опасном состоянии» личности преступника», вчений
дав стислий нарис історії поняття «небезпечний стан» [950]. Аналіз цієї праці вже
висвітлювався [849, с. 148]. Погляди науковця на процедуру віддання до суду як
важливу стадію провадження кримінальної справи, відбиті у пробній лекції «О
предании суду» (Київ, 1916), нині називають взірцем гуманізму та демократії [702,
с. 43]. Блискучим зразком вітчизняної кримінально-правової думки є праця
«Реабилитация осужденного» (Київ, 1918), яка стала магістерською дисертацією
вченого. Ним були підготовлені й інші праці [848, с. 74] Але свій талант ученогокриміналіста він найповніше розкрив вже в радянський час.
У багатій науковій спадщині О. М. Бутовського (налічує біля 150 праць)
чільне місце належить роботам із кримінального права та процесу. Зокрема, у
«Журнале Министерства юстиции» він опублікував низку статей про віддання до
суду,

купівлю краденого,

привід

звинувачених.

Досліджуючи кримінальну

відповідальність неповнолітніх, він виступав за утворення особливих притулків чи
колоній для неповнолітніх злочинців. Вивчав можливість встановлення покарання за
самовільне припинення роботи. Він писав про проблеми злочинності та впливу на її
ріст пияцтва [861, с. 340]. Але більшість його праць присвячені цивілістиці.
Друкованих

праць

у

київський

період

діяльності

приват-доцента

Є. М. Кулішера не знайдено. Але він уже був відомим автором, досліджував
проблеми алкоголізму з точки зору кримінального права [861, с. 340]. Окрему
розвідку правознавець присвятив питанню відповідальності посадових осіб [720].
Є. М. Кулішер захоплювався творчістю Чарльза Діккенса, вивчав діяльність міської
та земської поліції в західноєвропейських країнах [718; 719].
Асистентка юридичного відділення КВЖК С. К. Лібіна вже у 1917 р. подала
своєму керівнику професора Г. В. Демченка ґрунтовний звіт про пророблену роботу.
Предметом її наукових пошуків стала юридична конструкція злочинних діянь та
«каральна діяльність держави». Друковані твори С. К. Лібіної нам невідомі, але
П. С. Берзін відшукав рукописну працю (ймовірно, магістерська дисертація)
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«Нищенство (пёстрые наброски)» з правками Г. В. Демченка [417]. Робота
присвячена кримінально-правовим аспектам жебрацтва в Росії та за кордоном.
Потрібно віддати належну увагу й творчому доробку харківських спеціалістів
у галузі кримінального права та процесу.
Професор

О. Д. Кисельов

у

Німеччині

слухав

лекції

К. Біндінга

та

Ф. фон Ліста, у А. Бертільона вивчав метод ідентифікації злочинців. Для своїх
студентів він підготував «Конспект по судоустройству» (Харків, 1899), а в 1901 р.
опублікував працю «Личность как объект карательного правоотношения». У
дисертації «Психологическое основание уголовной ответственности» (Харків, 1903)
дослідник обґрунтував цікаві висновки про психологічні підстави кримінальної
відповідальності [861, с. 341]. Згодом, у 1910 р., за підтримки М. С. Бокаріуса
О. Д. Кисельов започаткував викладання юристам курсу криміналістики.
Низку оригінальних праць опублікував Л. Я. Таубер. Його магістерська робота
порушувала актуальні проблеми захисту прав потерпілих від злочинів [1092]. Він
вивчав поняття потерпілого й у більш ранній роботі [1094]. До творчого доробку
правознавця належать і розвідки про реформу місцевого суду, про строки в
кримінальних справах, про цивільних відповідачів в кримінальному процесі тощо, а
також досліджував спільність кримінального і цивільного судочинства, смертну
кару, кримінальний вирок і окремі ухвали та їх оскарження, архаїзми Уложення про
покарання [861, с. 342]. Він був співавтором коментарю «Устав уголовного
судопроизводства. Статьи 765–999» (Москва, 1916. Вип. 5). Як прихильник
виділення окремої науки судового права та відповідної галузі законодавства, вважав
необхідним уніфікувати норми, принципи і підходи до вирішення однакових питань
кримінального та цивільного судочинства, щоб уникати розбіжностей в них.
Не

менш

яскравими

вченими

були

представники

одеської

школи

кримінального права. Професор В. М. Палаузов один із перших дослідив
демократичні основи правосуддя. Його магістерська дисертація торкалася проблеми
участі населення в кримінальній юстиції («К вопросу о форме участия народного
элемента в уголовной юстиции» – Одеса, 1878). Дослідження теми докторської
дисертації «Постановка вопросов присяжным заседателем по русскому праву.
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Содержание вопросов. Сравнительное исследование» (Одеса, 1885) дали вченому
ідеї для висновку, що необхідною умовою винесення дійсно справедливого і
правомірного вироку суду є найточніше визначення суддею змісту питання для
присяжних [861, с. 342]. Проблемі суду присяжних присвячені окремі його праці
[932; 933]. Він досліджував й питання принципів судочинства, реформування
кримінального права, питання віддання до суду тощо [861, с. 343].
Професор В. В. Сокольський хоча і був доктором кримінального права, але
окрім двох дисертацій інших праць за відповідною тематикою не готував. Його
магістерська дисертація «Главнейшие моменты в истории повального обыска»
(Київ, 1871) та докторська – «О нарушениях уставов монетных. Историкоюридическое исследование» (Київ, 1873) отримали неоднозначну оцінку наукової
спільноти. Зокрема, визнаний авторитет О. Ф. Кістяківський дав негативний відгук
на докторську дисертацію В. В. Сокольського. Можливо, ці події вплинули на
подальшу його діяльність, сферою наукових інтересів якого стали загальна історія
права, історія римського права, державне та поліцейське право.
Магістерська робота Є. Я. Немировського на тему: «Отношение приговора к
обвинению. Уголовно-юридическое исследование» (Київ, 1906) – це ґрунтовне
порівняльне

дослідження

проблеми

остаточного

формулювання

вироку

в

англійському, французькому, італійському, німецькому та російському праві.
Згодом учений опублікував монографію «Основные начала науки уголовного права»
(Одеса, 1917). Він вивчав погляди на звичну і професійну злочинність та виділив
ознаки понять «звичка» і «промисел» [861, с. 344]. В дорадянський час підготовлені
науковцем й навчальні посібники «Задачи по уголовному праву» (Одеса, 1910) та
«Учебник уголовного права. Общая часть» (Одеса, 1919).
Отже, аналіз наукового доробку вчених досліджуваних навчальних закладах у
сфері державного, поліцейського (адміністративного), фінансового, міжнародного
публічного, земельного, церковного (канонічного) права та кримінального права і
судочинства є підтвердженням високого рівня розвитку правових досліджень
дорадянського періоду. Досвід вирішення правових проблем ученими-публіцистами
має наукову і практичну цінність та заслуговує на увагу та подальше вивчення.
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4.3.

Наукові пошуки романістів та цивілістів у галузі приватного права

Досить потужно представлені дослідження римського права, цивільно-правові
дослідження та здобутки в галузі торгового права й процесу дорадянської доби.
Сучасні вчені переконані, що вітчизняна цивілістика дореволюційного періоду за
своїм розвитком вийшла на світовий рівень і склала конкуренцію німецькій
цивілістичній школі. Правознавці університетських центрів Російської імперії
започаткували власні наукові школи та нові наукові напрями цивілістичних
досліджень. Сузір’я видатних науковців працювало в навчальних закладах Києва,
Харкова та Одеси, але їх внесок у розвиток української юридичної науки у багатьох
випадках ще не знайшов відповідної оцінки. Зауважимо, що в дореволюційний час
як цивільно-правові проблеми вивчалися також і питання приватного трудового
права (трудовий договір, оплата праці та ін.), право соціального страхування,
нотаріальне, страхове та селянське право. Сімейні ж відносини, з огляду на
панування церковного шлюбу, регулювалися нормами церковного права, але
майнові відносини подружжя, батьків і дітей, опікунство все частіше розглядалися
як питання цивільно-правової проблематики. Тож аналіз здобутків учених-цивілістів
досліджуваних вищих шкіл здійснено за окремими галузями наук, а саме: 1) римське
право; 2) цивільне право та процес (з урахуванням досліджень приватного трудового
права, права соціального страхування, нотаріального, страхового, селянського,
житлового та сімейного права); 3) торгове право і торгове судочинство (разом з
дослідженнями вексельного, морського та конкурсного права).
Широкого розмаху набуло наукове вивчення та переосмислення положень
римського права. Ще на початку ХІХ ст. при заснуванні університетів римське
право було визнане одним із головних предметів навчання. А відповідно до
університетського Статуту 1835 р. на юридичних факультетах було утворено
галузеву кафедра «римського законодавства і історії оного». До цього часу вже
сформувалися традиції викладання цього курсу та були підготовлені викладацькі
кадри (спочатку стажувалися в Німеччині, а на підставі «Положения о производстве
в ученые степени» від 20 січня 1819 р. молоді вчені здобували наукові ступені
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магістра та доктора з «права римського» в російських університетах). Наступне
«Положение об испытаниях на ученые степени» від 28 квітня 1837 р. на ступінь
доктора юридичного факультету передбачало й розряд «римське законодавство
історія оного», а предмет «римське законознавство» було віднесено до другорядних
для іспитів на ступінь магістрів цивільного та кримінального законознавства. Уже в
1844 р. романісти здобували науковий ступінь з цивільного права. За Статутом
1863 р. дисципліни «історія римського права», «догма римського права» та
«візантійське право» читали професори самостійної кафедри «римського права».
Щоправда, наукової спеціальності з римського права тоді не було. Лише Дерптський
університет, за окремими розпорядженнями міністерства від 11 грудня 1869 р. та від
1 травня 1871 р., отримав право присуджувати ступінь магістра римського права. У
1880-х рр. розпочався новий етап наукового опрацювання римського права, коли в
Берлінському університеті відкрили «Російський інститут римського права», який
здійснював

підготовку

фахівців-романістів.

Повернувшись

на

батьківщину,

«берлінські стажери» забезпечували викладання курсів «історія джерел та інститутів
публічного і приватного римського права», «система римського права», «догма
римського права» (включав законодавство Юстиніана, або римське (пандектне)
право). І вже з 1891 р. романісти могли здобути ступінь магістра і доктора
римського права у всіх університетах імперії.
У досліджуваних навчальних закладах римське право було представлене
кількома курсами: «історія римського права», «система римського права», «догма
римського права», або ж читали спецкурси: в ККІ – «основи цивільного права»
(римське приватне право), а в Н(О)ВМІ – «історію римського права та інституції
римського права».
Потужною була київська школа римського права, представники якої мали
значні наукові досягнення.
Так, професор О. М. Гуляєв пройшов «берлінське стажування» одним із
перших і вже в 1891 р. він захистив магістерську дисертацію «Предбрачный дар в
римском праве и в памятниках византийского законодательства» (Дерпт, 1891).
Робота мала історично-догматичний характер, вирізнялася «винятковою витримкою
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і послідовністю» та безпосереднім вивченням і використанням першоджерел.
Цікавою була й пробна лекція вченого «Об отношении русского гражданского права
к римскому» (Київ, 1894). Безперечно цінними є його думи про завдання викладання
римського права. Він був переконаний, що вся правова наука заснована на джерелах
римського права [527]. Але більшість його робіт були присвячені діючому праву.
Відомим київським ученим-романістом був професор М. М. Катков. Він
також пройшов берлінське стажування. Ще працюючи в Ярославлі, учений
досліджував історію і догму римського права, читав лекції з римського права, які
були опубліковані [853, с. 26]. Уже в Києві він захистив обидві дисертації. Інституту
спадкування присвячена його магістерська робота [638], де автор дослідив питання
правонаступності у спадкуванні та особливості інституту спадкової трансмісії.
Докторська дисертація «Понятие права удержания в римском праве» (Київ, 1910)
торкалася права утримання чужого майна як позасудового способу захисту прав.
Ґрунтовну рецензію на цю працю підготував В. А. Удінцев [1125]. До аналізу
творчості М. М. Каткова зверталась й автор даного дослідження [849, 1297]. Окрім
цих праць, професор опублікував посібник із римського права «Лекции по догме
римского права» (Київ, 1919). Він був активним учасником диспутів на захистах
дисертацій, рецензував дисертації К. М. Смирнова та В. І. Синайського [639; 640].
Як

представник

суспільно-історичного

підходу

до

римського

права

В. І. Синайський вивчав його у розвитку. Окремі його праці про подушний наділ,
про історію джерел римського права, історію державного римського права та обидві
дисертації: «Очерки по истории землевладения и права в Древнем Риме. Вып. І.
Усадебный надел и общинное землевладение в представлениях писателей римской
древности» (Юр’їв, 1908) і «Очерки по истории землевладения и права в Древнем
Риме ІІ–V веков» (Київ, 1913) були присвячені вивченню римського права [861, с.
348–349]. Особливе місце в них посіло питання стародавніх форм землеволодіння в
Римі. Всупереч пануючій теорії про колективну власність учений розробив гіпотезу
про існування у римлян первісної приватної власності, зокрема і на орні землі та
відсутність общинно-родової, присадибної та сімейної власності. Однак ці висновки
були проігноровані як радянською, так і західною юридичною історіографією [861,
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с. 349]. У 1915 р. вчений опублікував шостий нарис «Очерков по истории
землевладения и права в Древнем Риме. Древнеримская община в сравнении с
казачьей общиной» (Київ, 1915). Тоді як сьомий нарис під заголовком
«Апроприация и социализация в Древнем Риме» залишився в рукописах.
Праці ще одного київського романіста А. К. Мітюкова містили історикопорівняльний аналіз римського та діючого права. Він стажувався у Відні та Берліні і
став великим знавцем джерел римського права. Ці знання згодом допомогли йому
створити єдину у своєму роді у вітчизняній літературі початку ХХ ст. хрестоматію
джерел римського права «Хрестоматия по институциям гражданского права и
гражданского процесса» (Київ, 1908). Професор вивчав природу компенсації
(заліку), історію екстраординарного процесу в епоху римського принципату,
розробляв питання сімейного та спадкового права [849, с. 139–140]. Оригінальністю
відмічена його магістерська дисертація «Ответственность продавца за эвикцию в
историко-сравнительном освещении» (Київ, 1906). Також привертають увагу дві
його праці, присвячені аукціону – «Об аукционе в Риме» (Київ, 1903) та «Іn diem
addiction, как частный случай аукционной продажи» (Київ, 1904). Натомість у
рукописах залишився його нарис «Юридическая природа римской империи как
государства федеративного». Він доповнив та тричі перевидав (у 1902, 1909,
1912 рр.) «Курс римского права» свого батька професора К. А. Мітюкова.
Римським правом цікавилися й інші київські вчені. Так, магістерську
дисертацію за темою: «Пассивная легитимация в rei vindicatio классического
римского права» (Київ, 1915) захистив В. В. Карпеко. Він переклав та опублікував
книгу К. Сальковського «Институции. Основы системы и истории римского
гражданского права» (Київ, 1910). Також учений підготував працю «Возрождение
римского права в Италии в ХІІ ст.» (1912). А. Е. Кристер видав «Задача изучения
истории римського права. Вступительная лекция» (1917). Молодий дослідник
римського права І. Я. Фаас, ще навчаючись у гімназії, був удостоєний золотої
медалі за працю «История приобретательной давности в римском праве». Відомі
також його опублікована студентська робота «Теория ценности Г. Касселя» (Київ,
1914) та рецензія на книгу В. В. Єфімова «Догма римского права» [1140].
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Переважно проблем римського права торкалися праці харківського ученого
С. Є. Сабініна. Дисертацію він захистив у 1905 р. за фундаментальним дослідження
історії позики «О договоре займа по римскому праву. Историко-юридическое
исследование» (Москва, 1905). Серед інших його робіт варто назвати нарис «О
колонате с точки зрения гражданського права» (Харків, 1912) та статтю «К вопросу
о значении юриспруденции в римском праве» [1008]. В журналі «Юридический
вестник» він друкував огляди літературних новинок, зокрема рецензію на книгу
І. О. Покровського «История римского права» (Санкт-Петербург, 1913).
Дослідження в галузі римського права вели й вчені одеських вищих шкіл.
Зокрема, К. М. Смірнов та С. П. Ніконов вивчали римське право в Берліні в групі
молодих учених, відряджених до «Російського інституту римського права».
К. М. Смірнов уже в 1891 р. став приват-доцентом кафедри римського права
Новоросійського університету, але магістерську роботу він захистив лише у 1910 р.
за монографією «Банки и банковский депозит в Риме» (Одеса, 1909). Сферою
наукових інтересів С. П. Ніконова стали проблеми цивільного та торгового права,
але він нерідко досліджував основні положення правових явищ в античному праві.
Так, у магістерській дисертації «Секвестрация в гражданском праве» дослідник
розпочав вивчення інституту секвестрації з античності. Досить популярним був його
підручник «Краткий учебник истории римского права» (Харків, 1907. Ч. 1–2).
Активно

рецензував

нові

книги,

зокрема

підготував

огляди

праць

Р. Штаммлера «Задачи по римському праву» та З. Шлоссмана «Litis Contestatio»,
присвячену історії римського процесу О. А. Бугаєвський. Особливий вид заповіту
«фідеїкоміс» у римському і візантійському праві вивчав Г. Ф. Блюменфельд [428].
Цивільне право має тривалу історію розвитку. Втім початок наукового
осмислення цивільного права та судочинства у вітчизняному правознавстві
повʼязують із працями С. Ю. Десницького та П. Д. Лодія. Справжнє ж становлення
цивілістики та її системне наукове опрацювання на українських територіях, що
входили до складу Російської імперії, розпочалося із заснуванням університетів.
Спочатку було утворено кафедру прав цивільного та кримінального судочинства. А
«Положением о производстве в ученые степени» від 20 січня 1819 р. було
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встановлено окремий клас наук «право російське: публічне, цивільне і кримінальне;
право приватне приєднаних губерній, що діяли за особливими постановами.
Судочинство в ставленні до всіх цих приватних правил», за яким здобували
науковий ступінь. Вже за Статутом 1835 р. цивільно-правові та кримінально-правові
дисципліни були розділені, цивілістичні науки були зосереджені на кафедрі
«цивільні закони, загальні, особливі і місцеві». У номенклатурі наукових
спеціальностей у 1837 р. були встановлені наукові ступені магістра цивільного
законознавства та доктора юридичного відділення за розрядом «головні цивільні
закони загальні, особливі і місцеві з судочинством», а з 1844 р. наукова атестація за
спеціальністю «цивільне право» діяла лише щодо ступеня магістр. Новим Статутом
1863 р. було утворено кафедру цивільного права і цивільного судоустрою і
судочинства, а з 1864 р. незмінно діяла й наукова спеціальність «цивільне право»,
яку здобували як магістри, так і доктори. За Статутом 1884 р. кафедра отримала
нову назву – «цивільне право і цивільне судочинство». Відтоді було виокремлено й
самостійну кафедру «торгового права і торгового судочинства».
У досліджуваних вищих школах окрім обов’язкових курсів цивільного права
та цивільного процесу, викладалися спецкурси «загальне вчення про право
приватне», «діюче приватне право», «міжнародне приватне право», «історія та
теорія приватного права», «історія російського цивільного права», «страхове право»,
«нотаріальне право».
У київських навчальних закладах наукову та викладацьку діяльність у галузі
цивільного права та процесу вели знані не лише в державі вчені.
Так, без перебільшення провідним дореволюційним цивілістом був професор
О. М. Гуляєв. Його творча спадщина нині не залишена без уваги. Існують окремі
публікації, присвячені його науковому доробку [709; 1128]. Аналізу піддавався й
талант ученого як викладача ККІ–КІНГ [849]. До результатів його наукових пошуків
звернулися й автори «Антології української юридичної думки». 150-річчю з дня
народження професора була приурочена міжнародна конференція [981]. Загалом
список його опублікованих праць, складений І. Б. Усенко, містить 36 назв. Але
найголовнішими здобутками О. М. Гуляєва є його ґрунтовні дисертації: згадана
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вище магістерська та докторська – «Наем услуг» (Юр’їв, 1893), в якій О. М. Гуляєв
досліджував договір найму та піднімав і сьогодні актуальне питання про
розмежування робіт і послуг. Він був прихильником вивчення діючого права та
відстоював позиції тісного зв’язку теорії права з практикою. Його праці про
сенатську практику, тлумачення закону, право володіння, систему цивільного права,
уніфікацію цивільного закону, а також наукові статті з цивільного процесу вже нами
піддавалися аналізу [849]. Варто зазначити, що ці роботи були високо оцінені
провідними вченими і витримали по кілька перевидань. О. М. Гуляєв цікавиться й
питаннями т. зв. селянського права, за цією тематикою він опублікував кілька статей
та монографічних праць. Проте однією з найяскравіших його робіт є праця «Русское
гражданское право. Обзор действующего законодательства и проект Гражданского
уложення» (Київ, 1907). Книга витримала ще три видання і донині є актуальною.
Класиком цивілістики вважається професор В. І. Синайський. Сьогодні його
постать широко відома науковій спільноті. Творча спадщина вченого налічує
десятки праць, що охоплюють широкий спектр проблем римського, цивільного
права та процесу, сімейного та торгового права. Нині його науковий доробок
представлений в «Антології української юридичної думки», в Латвії його творчість
досліджена

С. Ковальчук

[676].

Варто

згадати

й

тематичну

міжнародну

конференцію, присвячену 140-річчю професора В. І. Синайського, де опубліковано
статті, які розкривають різні етапи його творчого життя, складено й список його
праць (150 назв, упорядник – О. Малишев) [570].
У своїй діяльності В. І. Синайський намагався завжди бути на рівні світових
досягнень юридичної науки. Він активно опрацьовував діюче право, пояснював
теоретичні положення, вивчав перспективи законодавства, висвітлював маловивчені
питання, коментував судову практику, готував розвідки про нотаріат, публікував
підручники з цивільного права і процесу. Аналіз цих здобутків ученого здійснено
вже здійснено нами [849, с. 150]. Є в його спадщині й праці, присвячені питанням
житлового права, він вивчав так званий квартирний закон [861, с. 353], мав
прогресивні погляди на правове регулювання сімейних відносин [849, с. 134]. Але
особливе значення має його «Русское гражданское право» (Київ, 1914. Вип. І), (Київ,
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1915. Вип. ІІ) (була перевидана в 1917 р. та в 1918 р.). Праця стала результатом
багаторічної роботи професора, а висловлені ідеї та думки нерідко випереджали час.
Характеристику роботи в передмові до перевидання книги дав Є. О. Суханов [1083].
Професор

В. А. Удінцев

був

прихильником

зближення

публічно-

і

приватноправових дисциплін та відстоював думки про єдність основних засад
цивільного і торгового права. Основні його праці торкалися питань торгового права,
але як цивіліст він досліджував інститути застави, позики, закладу [861, с. 354]. Він
підготував нариси про відомих цивілістів, зокрема П. П. Цитовича та Л. А. Кассо.
Знаним фахівцем цивільного права був М. І. Мітіліно. Свою магістерську
дисертацію «Право застройки: Опыт цивилистического исследования института»
(Київ, 1914) він присвятив новій для того часу проблемі – праву забудови. З цієї
теми опублікував ще кілька праць [861, с. 354]. Не менш цікавою є його публікація
про судову реформу 1864 р. «Гражданский суд до и после реформы» (Київ, 1915).
До аналізу цих публікацій вже зверталася автор даного дослідження [849, с. 138].
Окрему сферу наукових інтересів М. І. Мітіліно посідали проблеми страхового
права. У 1917 р. у «Земском страховом вестнике» він опублікував праці «Страховой
институт» та «Курс страхового права». За архівними документами вдалося
встановити й заголовки інших праць правознавця, але їх відшукати поки не вдалося.
Цивіліст О. М. Бутовський спеціалізувався на дослідженнях зі спадкового,
зобов’язального права та права володіння. Розробляв житлове та страхове право,
вивчав питання втрати правоздатності. Дослідження з цивільного процесу
охоплювали проблеми провадження судочинства, апеляції, попереднього виконання
судових рішень, судового мораторію [849, с. 166]. Він був постійним дописувачем
юридичних часописів. На замовлення КЮІ правознавець видав курс лекцій «Русское
исполнительное судопроизводство» (Київ, 1918). У роки становлення української
державності він активно долучився до публічного обговорення завдань українського
судоустрою, судової демократизації, опублікувавши кілька статей [861, с. 355].
Свій науковий талант ученого-цивіліста розвинув сенатор М. М. Товстоліс.
Він вивчав юридичну природу та історію інституту викупу родових маєтків,
обмежувальні закони щодо землеволодіння поляків, право власності в касаційній
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практиці та за цивільним уложенням. Біля десяти статей він присвятив спадковому
праву. Науковець приділив увагу інститутам дарування, застави, знахідки та
давності в діючому праві, вивчав статути російських залізничних доріг [849, с. 165].
Дослідник приділяв велику увагу коментуванню законодавства і судової практики,
видав великі практичні посібники для працівників судових органів, нотаріату, а
також склав низку збірників нормативних актів. Ці видання мають значну цінність
як ґрунтовні й вельми повні збірки російського законодавства кінця ХIХ – початку
ХХ століття. Є в нього праці й з проблем цивільного процесу [861, с. 355].
Наукові пошуки професора І. О. Базанова були спрямовані на дослідження
цивільно-правового стану селян в Росії. Магістерська дисертація – це дослідження
вотчинно-іпотечного режиму, який широко практикувався в країнах Заходу і його
намагалися запровадити в Росії в 90-х рр. XIX століття [403]. Цю ж тему він
продовжив і у своїй докторській дисертації «Вотчинный режим в России: его
происхождение, современное состояние и проект реформы» (Томськ, 1910). Інші
його роботи теж торкалися селянського питання [861, с. 356].
Відомий київський адвокат і громадський діяч О. С. Гольденвейзер вивчав
соціальне законодавство Німеччини та Англії. Результатом цих досліджень стали
кілька доповідей, прочитаних в КЮТ, та дві книги [508; 509]. На особливу увагу
заслуговує його праця «Мнимая защита слабых в проекте гражданского уложения»,
присвячена

соціальній

справедливості

[506].

Він

критично

ставився

до

консерватизму цивільних норм, вважав необхідним впровадження моральних засад
в норми закону, корив цивільний суд за те, що він «встановлює, власне, не хто із
сторін, що сперечаються правий, а на чиєму боці закон» [480, с. 1650].
Рідний брат О. С. Гольденвейзера – Я. С. Гольденвейзер розробляв питання
цивільного та кримінального процесу. Його доповіді, прочитані в КЮТ, були
опубліковані як наукові статті [512; 513]. Він критично ставився до незмінюваності
суддів, які з роками, як і будь-які чиновники, перестають нести покладену на них
високу місію, а мізерне матеріальне утримання суддів ставить під сумнів їх
незалежність. Окремі праці вчений присвятив аналізу понять «виправдання» та
«помилування», проблемі відкладення резолюції з цивільних справ [849, с. 173].
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Перші розвідки А. Е. Кристер присвятив проблемам речового права. Зокрема,
варто назвати працю «Главные имущества и принадлежности. Учение о вещах с
точки зрения догмы и истории гражданского права» (1912) та лекцію «Понятие
принадлежности в гражданском праве. Пробная лекция» (1916). Вчений досліджував
джерела цивільного права, прийоми тлумачення в сучасній доктрині і практиці,
право особи в цивільному праві, логіку в правознавстві, зобов’язальне право, форми
застави, принципи законодавчої політики в галузі цивільного права [861, с. 357].
Однак по-справжньому його талант ученого-цивіліста розкрився вже в радянський
період, коли він став співробітником ВУАН та професором КІНГ.
Ще працюючи у цивілістичному студентському гуртку, Є. І. Кельман
захоплювався теорією «відродженого природного права» та зобов’язальним правом.
Під час Першої світової війни молодий науковець вивчав поняття реквізиції,
проблему відшкодування реквізованого і знищеного майна та питання надання
допомоги постраждалим у ході війни. У 1918 р. опублікував низку статей із
житлового права [849, с. 140–141]. Згодом він став провідним радянським ученим.
Цивільну право- та дієздатність досліджував В. І. Бошко. У пореволюційний
час він активно вивчав земельне та житлове право та опублікував низку праць [861,
с. 357]. Наукові розробки з проблем цивільного процесу публікував адвокат
М. С. Мазор. Він досліджував роль науки права для судової практики, працював над
спрощенням порядку судочинства, критикував обмеження на заняття адвокатською
діяльністю євреїв [849, с. 165]. Реформі нотаріату присвячено праці викладача та
відомого київського нотаріуса О. М. Боборикіна. Він був активним учасником КЮТ
[861, с. 358]. У 1917 р. дослідник видав нарис «Опит реформы нотариата как
сословия (Нотариальные советы и новая такса вознаграждения)» (Київ, 1917), а
згодом за цією ж тематикою у журналы «Право и жизнь» вийшли його статті «К
реформе нотариата», «Реформа нотариата и закон 8 июля 1918 г. (п. ІХ)».
Харківських цивілістів, представляли не менш маститі вчені. Оскільки
творчість професора В. М. Гордона нині широко досліджується, а в Харкові в
рубриці «Представники харківської правової школи» підготовлено бібліографію
вченого [1292], яка налічує понад 100 праць з цивільного, торгового права та
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цивільного процесу, варто окреслити лише основні теми його наукових розвідок
дорадянської доби. Основні свої праці, зокрема обидві дисертації: магістерська –
«Основания иска в составе изменения исковых требований» (Ярославль, 1902),
докторська – «Иски о признании» (Ярославль, 1906) та низка спеціальний праць
торкалися проблеми позову. В 1907 р. у «Журнале Министерства юстиции» була
опублікована розлога рецензія на дисертацію В. М. Гордона [976]. Цінність має й
вступна лекція «Понятие процесса в науке гражданского судопроизводства»
(Ярославль, 1902), пізніші посібники та публікації, присвячені трудовому договору
та квартирному закону [861, с. 359]. До заслуг ученого належить розробка
практичного коментарю «Устав гражданского судопроизводства. Систематический
сборник» (Санкт-Петербург, 1899), який витримав кілька перевидань.
Значний інтерес становлять дослідження з проблем цивільного процесу
Б. В. Попова. Він – автор ґрунтовного дослідження про розподіл доказів [975]. Він
аналізував сенатську практику щодо розподілу доказів, вивчав старі та нові теорії
вчення про обовʼязок (тягар) доказування в російській і зарубіжній літературі,
публікував огляди літературних новинок із цієї проблеми. Свої сили правознавець
спрямував і на дослідження проблеми зміни позову [861, с. 359]. Він підготував
посібник «Гражданское дело. Образец производства окружного суда» (Харків,
1911). У царині цивільного права професор цікавився моментом настання права
володіння при переході права власності на землю, аналізував статті закону про
забудову, розробляв авторське право, зокрема охорону приватних листів, не
призначених для друку [971; 977; 978]. Заслуговує на увагу і його праця з сімейного
права «Законные поводы для раздельной жизни супругов» (Право, 1915, № 28).
Кілька публікацій у галузі цивілістики мав приват-доцент В. І. Сливицький.
Одну із перших робіт він присвятив питанням авторського права «Авторське право»
(1912), досліджував вексельне право – «Про передачу векселя» (1919). Найбільш
відомою є його книга «Право на честное к себе отношение: из уроков западноевропейской гражданско-правовой жизни» (Москва, 1914). У наступному році у
збірнику пам’яті професора Г. Ф. Шершеневича була опублікована розлога стаття
під заголовком «Право на честное к себе отношение».
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Першими роботами В. І. Серебровського були рецензії на праці зі спадкового
права німецьких цивілістів. Уже у 1916 р. він прочитав дві пробні лекції в
Харківському університеті. Того ж року ці лекції були опубліковані в «Вестнике
гражданского права»: «Посмертное преемство супругов» (№ 1) та «Юридическая
природа фирмы» (№ 8). Відтоді сферу його наукових інтересів переважно становили
проблеми спадкового, страхового та авторського права.
Інші харківські вчені опублікували: Г. О. Семека-Максимович розвідку
«Облегчение суда. Ст. 1» (Петроград, 1916), а Л. Я. Таубер – «О правах кредиторов
иностранных акционерных обществ» [1093].
Не менш знаною була й одеська цивілістична школа. Так, вже перша робота із
історії російського права «Исторический очерк займа по русскому праву до конца
ХІІІ ст.» (Київ, 1875) професора О. І. Загоровського звернула на себе увагу
сучасників. Викликали інтерес його пробні лекції на теми: «Гражданский брак» і
«Об экспроприации». Вчений підготував і кілька праць зі спадкового права, видав
підручники з цивільного права та судочинства [861, с. 360–361]. Але основні його
здобутки – це праці з сімейного права. Він порушував гострі питання, які
потребували не лише наукового обговорення, а й законодавчого врегулювання. Так,
магістерська дисертація «Незаконнорожденные по саксонскому и французскому
гражданским кодексам, в связи с принципиальным решением вопроса о
незаконнорожденных вообще» (Київ, 1879) була першою роботою з порівняльного
сімейного права. Не менш актуальною виявилася докторська дисертація «О разводе
по русскому праву» (Харків 1884). Окремі публікації вченого присвячені особистим
та майновим правам подружжя та батьків і дітей, проблемам опіки над
неповнолітніми. Результати досліджень він використав при написанні праці «О
проекте семейного права» (Одеса, 1903) та першого підручника з сімейного права
«Курс семейного права» (Одеса, 1902; Одеса, 1909), який і сьогодні залишається
актуальним (перевиданий у 2003 р.) [579].
Біографія та науково-педагогічна діяльність Є. В. Васьковського як видатного
представника одеської школи права нині досліджена в численних статтях та на
дисертаційному рівні [1258]. У 2017 р. з нагоди 150-річчя від дня народження
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вченого в Одесі презентували збірку «Евгений Владимирович Васьковский:
правовед, литератор, критик» [198]. Низку його творів нині перевидано. Тож варто
дати загальну характеристику творчості цього науковця. Свою магістерську
дисертацію він присвятив історії адвокатури [471]. А згодом видав монографію
«Основные вопросы адвокатской этики» (Санкт-Петербург, 1895) та кілька статей
про реформу й значення адвокатури. Особливу увагу він приділив методології
юриспруденції, присвятивши цій темі докторську дисертацію «Цивилистическая
методология. Ч. 1 : Учение о толковании и применении гражданских законов»
(Одеса, 1901). Чільне місце у його спадщині займають праці з процесуального права.
Він писав про значення судової реформи для цивільного процесу, про
правотворчість судів, про зізнання в цивільному процесі. Його фундаментальні
підручники з цивільного права та процесу й нині залишаються яскравими зразками
глибокої науковості та простоти викладу найскладніших питань.
Одеський цивіліст О. А. Бугаєвський ще в 1914 р. опублікував нарис про
О. Я. Пергамента. Він автор праці «Процессуальные новеллы (критические
замечания)» (Петроград., 1915). Кілька його журнальних статей були присвячені
брехні в цивільному суді та ролі судді в законодавчому процесі. Актуальною стала й
вступна лекція «Защита личности в гражданском праве» (Одеса, 1918). Окрему
статтю він присвятив праву родичів на опікунство [452]. Вчений готував збірники
казусів, типових цівільних справ, посібники для практичних занять [861, с. 362],
огляди

вітчизняних

та

іноземних

видань

та

розлогі

рецензії

на

книги

К. Н. Анненкова про систему російського цивільного права, К. К. Диновського про
винагороду судових приставів, Ф. Майлі про міжнародний цивільний процес та ін.
Відомий одеський адвокат, сенатор Г. Ф. Блюмельфельд досліджував питання
землеволодіння [861, с. 362]. Окремий історико-юридичний нарис він присвятив
землеволодінню кримських татар [429]. Також цікавився історією російської
цивілістики, зокрема вивчав спадщину В. Г. Кукольника. Привертає увагу його
праця про джерела цивільного права Бессарабської губернії [427]. Кілька публікацій
розкривають питання спадкового права, зокрема «переділ» спадщини, спадкування
авторського права. Досліджував учений і питання судоустрою [426].
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Список праць П. С. Кравцова налічує понад 30 статей, заміток та рецензій. Він
досліджував спадкове право, зокрема перехід у спадок права спадкування,
виконання заповіту. Брав участь у підготовці практичного коментарю «Законы
гражданские» (Москва, 1913–1914, Вип 1–3), зокрема написав статті про трансмісію
та викуп родових маєтків. Публікувався в журналі «Право», а згодом став одним із
співавторів систематичного покажчика до нього. В окремих працях аналізував
«Свод местных законов Западных губерний». Прорецензував книгу М. І. Фалєєва
«Лесное право I. Лесная собственность II. Лесные нарушения» (Москва, 1912).
Основні праці цивільно-правового характеру С. П. Ніконова були повʼязані з
проблемами права володіння, зобов’язального та авторського права. Він автор
ґрунтовних досліджень «Развитие защиты владения в средневековой Европе»
(Харків, 1905) та «Гражданско-правовые казусы» (Харків, 1906). Вивчав учений
кругову поруку як забезпечення зобов’язань, історію зародження та юридичну
природу авторского права. Кілька праць професор присвятив селянському праву,
зокрема його цікавили правові аспекти переселення селян на казенні землі, норми,
які регулювали долю земельних ділянок переселенців та общинних земель. Також
опублікував: «Крестьянский правопорядок и его желательное будущее» (Харків,
1906), «Основные начала положений 19-го февраля 1861 года» (Одеса, 1911).
У багатогранній творчій спадщині О. Ф. Федорова окреме місце відведено
працям із питань авторського права [861, с. 363]. Ним було підготовлено й посібник
«Введение в курс гражданского права Прибалтийских губерний» (Одеса, 1898).
Зародження

російського

торгового

права

припадає

на

середину

XVII століття. Тоді були вироблені нормативні акти, які визначали правила для
внутрішньої, міської, роздрібної торгівлі, згодом було унормовано й зовнішню
торгівлю. Ці відносини регулювалися нормами цивільного права. Однак із
розвитком капіталістичних відносин розвивалися й спеціальні норми торгового права.
У кінці XIX – на початку ХХ ст. було прийнято Торговий статут та Статут торгового
судочинства, упорядковано торгову діяльність товариств та визначено порядок
створення і діяльності комерційних судів. Тоді торгове право не входило до
переліку університетських курсів. Його викладання як самостійної навчальної
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дисципліни розпочалося в середині ХІХ століття. Услід за цим було започатковано й
наукове опрацювання торгового права, підготовлено та видано низку книг із цих
проблем. Але лише з прийняттям Статуту 1884 р. в університетах імперії були утворені
самостійні кафедри «торгового права і торгового судочинства». Їх виникнення
повʼязують із нагальною необхідністю приділити більшу увагу розвитку практичних
навичок і вмінь, тож на новостворених кафедрах читали торгове право та процес,
вексельне, морське, конкурсне право та процес.
У досліджуваних закладах вивченню торгового права та судочинства
відводилася левова частка навчального часу. Однак найповніше ці курси були
представлені в комерційних інститутах, де вивчали торгове право зі спецкурсами
вексельного, морського, конкурсного права, торговий процес.
Київський професор В. А. Удінцев був одним із провідних дореволюційних
комерціоналістів.

Предметом

його

наукових

пошуків

були

проблеми

співвідношення публічного і приватного права, зокрема зіставлення цивільного та
торгового права, єдності їх основних засад. Саме цим питанням були присвячені
його монографічні роботи та обидві дисертації: магістерська – «Посессионное
право» (Київ, 1896), докторська – «История обособления торгового права» (Київ,
1900). Врешті-решт, він сформував новий підхід у визнанні торгового права як
самостійної галузі. Новаторськими стали його праці про гірничоземельне право та
про розробку надр землі [861, с. 364]. Доволі цікавими та інформаційними були
лекції професора з торгового права, в основу яких покладено його наукові ідеї, а
відповідні підручники «Конспект лекций по торговому праву» (Київ, 1900) та
«Русское торгово-промышленное право» (Київ, 1907) користувалися шаленою
популярністю і рекомендувалися як основні навчальні посібники з цього курсу [853,
с. 25]. І донині праці професора не втратили актуальності. Увагу його творчості
приділили автори «Антології української юридичної думки». Вибрані праці
професора перевидані: «Избранные труды по торговому и гражданскому праву»
(Москва, 2003), а сучасні вчені досліджують його ідеї [411; 586].
Професор В. І. Синайський розглядав питання «картельного (синдикатного)
законодавства» [1037]. Він дослідив питання юридичної природи підприємницьких
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об’єднань, вивів власне поняття підприємницького союзу, вважав, що в його основі
лежить договір підприємців, який спрямований на знищення чи послаблення
конкуренції у виробництві і збуті визначених видів товарів.
Із опублікованих праць із торгового права М. І. Мітіліно відома його
програма лекцій з торгового права та торгового судочинства [789]. Водночас за
архівними даними вдалося встановити, що його перу належать ще кілька робіт з
торгового права [853, с. 179]. Відшукати ці роботи, на жаль, не вдалося. Проте
розквіт його творчості припадає на 1920–1930-ті роки. Він став одним із провідних
учених торгового права, підготував низку відповідних праць
Окремі праці із торгового права підготували харківські дослідники. Учений зі
світовим ім’я професор В. М. Гордон залишив глибокий слід в юридичній науці і як
комерціоналіст. Його роботи з торгового права присвячені вексельному праву:
«Составление векселя» (Харків, 1911), «Составление и протест векселя» (Харків,
1913). Він висунув новаторські ідеї, зокрема був прихильником створення єдиного
для всіх народів вексельного права [515]. Актуальною була його праця про цінні
папери: «Амортизация бумаг на предъявителя» (Харків, 1918). Але найбільш плідно
як комерціоналіст В. М. Гордон працював у радянський час. В. І. Серебровський
опублікував книгу «Гражданин и торговое право» (Харків, 1912). Викладач
гірничого права М. І. Наумов талант ученого-комерціоналіста розвинув вже в
радянський час. Але працюючи ще в ХКІ, він цікавився Статутом російських
залізниць та опублікував монографію «Новое железнодорожное законодательство (К
реформе Общего устава Российских железных дорог» (Харків, 1913).
У досліджуваних одеських навчальних закладах торговому праву теж
приділяли увагу.
Доктор поліцейського права О. Ф. Федоров викладав торгове право, торговий
процес, вексельне та морське право. Його перші роботи: «История векселя.
Историко-юридическое исследование» (Одеса, 1895) та рецензія на книгу
І. Г. Табашнікова «Прошлое векселя» згодом переросли в ґрунтовні видання
«Русское вексельное право» (Одеса, 1905) та «Вексельное право» (Одеса, 1906). Він
вивчав зміст та предмет торгового права, був прихильником запровадження
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самостійного курсу торгового права в навчальний процес як необхідного для
доповнення та конкретизації цивільного права прикладним аспектом. Ці погляди він
виклав у численних підручниках з торгового права [855, с. 180]. Аналізував учений
законодавство про морську торгівлю. Результатом цих досліджень стали праці
«Морское право» (Одеса, 1913) та «Об устройстве вольных или свободных гаваней в
России» (Одеса, 1915). Також він створив ґрунтовні нариси розвитку торгового
законодавства західноєвропейських держав та бібліографічний перелік вітчизняної і
зарубіжної літератури з питань торгового права.
Свій вклад у розвиток торгового права вніс і Є. В. Васьковський. Він –
співавтор праці «Учебник морского торгового законоведения» (Санкт-Петербург,
1906). Окремим напрямом досліджень С. П. Ніконова стали питання користування
берегом моря за російським правом [902]. Він підготував розлогу рецензію на книгу
О. Ф. Федорова «Торговое право» (Одеса, 1911).
Проблемами

торгового

права

цікавився

П. С. Кравцов.

Він

вивчав

хлібоекспортні контракти, договори перевезення вантажів водними шляхами, але ці
праці залишилися в рукописах. Для словника Блокгауза і Єфрона він написав статтю
«Капитан судна». Інші праці з торгового права він готував уже як викладач
правового факультету ОІНГ.
Отже, наукове осмислення актуальних правових питань у працях київських,
харківських, одеських романістів, цивілістів та комерціоналістів досліджуваного
періоду є необхідними та досить плідними, адже запропоновані ними рішення,
наукові дискусії не втратили цінності й сьогодні.
Висновки до розділу 4
Аналіз наукової спадщини правознавців некласичних вищих навчальних
закладів дорадянської доби дає можливість зробити такі висновки.
Творчі здобутки викладачів досліджуваних закладів пов’язані з плеядою як
відомих, так і забутих, але не менш видатних особистостей. Їх наукова спадщина
нараховує сотні монографічних праць та десятки авторських підручників, які
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об’єднані в три групи: 1) надбання у галузі теорії, філософії та історії права,
2) публічно-правові здобутки; 3) досягнення у сфері приватного права. Всі вони
заслуговують ґрунтовного аналізу та є корисними для сучасної юридичної науки.
Теоретичні та філософські розробки торкалися загальнотеоретичних проблем
(поняття, принципи, предмет та завдання енциклопедії і філософії права), а також
теоретичних основ держави й права, співвідношення права та держави, моралі і
права. Вченими дорадянської доби велися гострі дискусії щодо принципів
верховенства права, зв’язаності держави правом. Значна увага приділялася
розробленню

загальнотеоретичних

методологічних

підходів

і

принципів.

Дослідники шукали істину і наукову достовірність, розвивали теорію природного
права, психологічну теорію, обґрунтували основи соціології права. Історико-правові
дослідження охоплювали як проблеми загальної історії держави і права та історії
руського права, так і питання історичних витоків окремих галузей права, історію
права окремих народів, історію політичних і правових учень. Вагомі здобутки мали
представники школи західноруського права, які заклали основи для формування
школи історії українського права.
Високого рівня досягли публічно-правові розробки. Корифеї-державники
досліджували загальні питання теорії державного права (предмет, принципи,
методологію, джерела, систему), сутність та проблеми легітимації державної влади,
представницьку владу, юридичну відповідальність посадовців, питання федералізму,
правовий статус особи, місцеве управління та самоуправління; з’ясовували зміст
понять «конституційна», «правова» держава, «суверенітет». Вчені розроблялися й
конституційні начала української державності, зосереджували увагу на доктрині
правової держави, конституціоналізму, виборчого права, форм правління та устрою.
Учені-поліцеїсти досліджували проблеми поліцейського (адміністративного)
права, вивчаючи завдання і межі науки, дискутуючи про предмет галузі та права
внутрішнього управління, обґрунтовуючи проблеми публічного речового права.
Окремі праці присвячені російським центральним і місцевим установам управління
та міському громадському управлінню. Наукові інтереси адміністративістів
торкалися завдань поліцейського права та цілей державного управління. Вивчали й
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історію та зміст адміністративної юстиції, розробляли фабричне законодавство,
зокрема питання охорони праці малолітніх і жінок, відповідальність фабрикантів за
виробничий травматизм, договори особистого найму і учнівський договір.
Наукові роботи у сфері фінансово-правової науку торкалися питань правового
регулювання державних доходів і видатків, теорії місцевих видатків, фінансової
політики, податкової та бюджетної систем, банківського, бюджетного права. Велося
теоретичне опрацювання поняття «бюджетне право».
У царині міжнародного публічного права широкого розвитку набули
теоретичні питання (задачі, джерела, система, види суб’єктів міжнародного права),
обґрунтовано існування загальних принципів міжнародного права, класифіковано
норми міжнародного права, приділено особливу увагу праву війни, гуманітарним
нормам міжнародного права, історії Червоного Хреста, історії дипломатії, діяльності
консульських установ. Було закладено основи міжнародного та порівняльного
конституційного права, міжнародного адміністративного права.
Учені-криміналісти розробляли принципи гуманної пенітенціарної системи та
патронату, обмеженої відповідальності дітей та жінок. Досліджувалися сутність
понять «злочин», «осудність», «купівля краденого», процедури віддання до суду,
реабілітації, помилування, амністії, ревізії; зміст умовного дострокового звільнення,
умовної відстрочки виконання вироків, приводу звинувачених. Активно вивчалися
джерела кримінального права: судовий прецедент, кримінальний закон. Були
започатковані дослідження кримінально-правових аспектів жебрацтва та пияцтва,
питання звичної і професійної злочинність, діяльності поліції, закладені основи
української криміналістики. Правознавці зосереджували увагу й на питаннях
спільності кримінального і цивільного судочинства, змагальності, демократичним
основам правосуддя (участі населення в кримінальній юстиції, суду присяжних).
Вивчалися поняття і сутність смертної кари, кримінального вироку і окремих ухвал
суду. Було запропоновано ідею виділення окремої науки судового права.
Науковці вивчали канонічне (церковне) право, насамперед розроблялися
питання устрою російської церкви, церковного управління, майнового церковного
права та проблеми церковних шлюбів, розлучення в практиці духовних судів тощо.

304

Досить потужно розвивалася романістика. Київські романісти досліджували
історію і догму, систему та джерела римського права, розробляли питання сімейного
та спадкового права. Фундаментальні праці були присвячені шлюбному дарунку,
спадковій трансмісії, праву утримання, формам землеволодіння в Римі тощо.
Харківські й одеські вчені доповнили скарбницю романістики цінними розвідками
про договір позики, інститут секвестрації, особливий вид заповіту «фідеїкоміс».
Широковідомими стали сотні наукових розробок учених-цивілістів та
комерціоналістів. Активно розроблялося зобов’язальне, договірне, речове право,
право володіння та землеволодіння, спадкове, сімейне, авторське, страхове,
нотаріальне, селянське, приватне трудове право, право соціального страхування.
Досліджувалися теоретичні питання цивільного права (предмет, правовідносини,
об’єкти, суб’єкти). Приділялася увага аналізу сенатської практики, кодифікації,
уніфікації законодавства та тлумаченню законів. Було підготовлено низку праць про
найм послуг, інститути застави, позики, закладу, дарування, знахідки, давності в
діючому праві. Серед проблем цивільного процесу актуальними були позови, строки
позовної давності, докази в цивільному процесі, спрощення цивільного судочинства.
Широкого розмаху набули дослідження основ підприємницького, житлового та
біржового права. Актуальними стали питання міжнародного приватного права.
Дослідження комерціоналістів дорадянської епохи насамперед торкалися питання
співвідношення публічного і приватного права, зокрема зіставлення цивільного та
торгового права, змісту торгових угод. Були підготовлені праці з вексельного,
морського, конкурсного права. Вивчалися цінні папери, хлібоекспортні контракти.
Сьогодні оригінальні твори з римського, цивільного права та процесу, міжнародного
приватного права, торгового права, підготовлені вченими дорадянського періоду,
вважаються класикою романістики, цивілістики та комерціоналістики.
Загалом у розділі узагальненні результати раніше опублікованих автором
наукових праць у фахових виданнях України та іноземних виданнях [802, 807; 823;
826; 834; 839; 838; 840; 849; 853; 855].
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РОЗДІЛ 5
КОНЦЕПЦІЯ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА
НАУКИ У ВИЩИХ ШКОЛАХ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1920 – 1930 рр.)
5.1. Нормативно-правові основи реформи юридичної освіти та науки в
ранній радянський період
З

утвердженням

радянської

влади

поступальний

розвиток

вузівської

юридичної освіти і науки опинився мало не на межі повного знищення. Більшовики
визнали за необхідне ліквідувати дореволюційну професійну підготовку кадрів.
Університетська

освіта

вважалася

віджилою,

а

самі

університети,

з

їх

схоластичними методами викладання – відірваними від життя, такими, що далеко
відстали від пролетарської революції. І хоча радянські діячі освіти визнавали
високий теоретичний рівень підготовки випускників університетів, утім були
впевнені, що ті не мали конкретних професійних навичок. Тож ставилися нові
завдання

–

підготувати

кваліфікованих

фахівців-практиків

для

народного

господарства. Замість університетів утворювали галузеві інститути як синтез
загальної та спеціальної освіти. Але переслідування юридичної школи та спроба
замінити юристів старої формації робітниками призвели до кризи юридичної освіти.
Уже в 1920 р., проголосивши культурну революцію, влада вдалася до
широкомасштабної освітньої реформи. Якщо реорганізуючи державний апарат
українські більшовики орієнтувалися переважно на радянську Росію, то в освітній
сфері все було інакше. Українські реформи мали свої особливості. По-перше,
становлення радянського ладу тут відбувалося в стані перманентної боротьби за
владу, частої зміни політичних режимів, у таких умовах питання освіти для влади
були другорядними. По-друге, українська інтелігенція намагалася сформувати
національну освітню систему і примножити досягнення існуючої юридичної школи
[803, с. 82]. Тож українські урядовці відмовилися від схеми шкільної реформи
РСФРР та запровадили власну освітню концепцію. В її основу було покладено
принцип утворення навчальних закладів за виробничою та функціональною
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ознаками. Молодші класи всіх нижчих та середніх державних, громадських,
приватних закладів перетворили на трудову (семирічну) школу, що була віднесена
до системи соціального виховання. Старші класи реорганізували в профшколи чи
курси, а подекуди взяли за основу для створення технікумів, формуючи наступний
щабель – професійну школу. Остання утворювала шість вертикалей: індустріальнотехнічну, сільськогосподарську, соціально-економічну, педагогічну, медичну та
мистецьку, а за рівнями кваліфікації – школи масової профосвіти та вищі навчальні
заклади. Вищу школу складали технікуми та інститути.
Реформа вищої школи була покликана розв’язати низку завдань: створити
нову систему та організаційні форми вищих навчальних закладів, систему
управління, адаптувати навчальний матеріал до вимог часу, напрацювати нові
форми й засоби навчання та методики викладання, оновити викладацький склад та
провести пролетаризацію студентства. Правила реорганізації вищої школи були
виписані в інструкції НКО від 9 червня 1920 року [227]. Основною новацією була
ліквідація університетів як шкіл «чистої науки» та утворення галузевих інститутів та
технікумів. Технікум готував фахівців певної вузької галузі народного господарства,
інститут – «учених інженерів, агрономів, організаторів і адміністраторів» для різних
галузей народного господарства та державного будівництва. Строк навчання в
технікумі мав становити три, в інституті – чотири роки [849, с. 80].
Окремим напрямом реформи освіти було удосконалення системи державних
органів управління. Координував дану роботу НКО, у структурі якого діяли відділи
вищих навчальних закладів та профосвіти. На місцях керівництво здійснювали
відповідні управління вищих шкіл у складі науково-академічного, адміністративноакадемічного, господарчо-фінансового відділів та відділу соціального забезпечення
студентства [351, с. 48]. У грудні 1920 р. при НКО створили Укрголовпрофос, а
відділи вищих шкіл та профосвіти ліквідували. І лише адміністративно-технічні
функції були залишені вищим навчальним закладам.
Зауважимо, що внутрішня організація інститутів спочатку зазнала незначних
змін. Реорганізовували здебільшого органи управління: сформовані факультетські
ради, їх президії, вузівські ради та правління. До складу рад включали студентів, а
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технічний персонал отримав право дорадчого голосу. Фактично ж інститутом
керував політкомісар (призначався Управлінням вищих навчальних закладів), а
контроль за навчальним процесом здійснювала навчально-контрольна комісія
закладу. Згодом (у квітні 1921 р.) управління вищим навчальним закладом перейшло
до ректора, політкомісара, двох проректорів (з навчальної та господарської роботи)
та ради викладачів. А вже у серпні 1921 р. система управління вищим навчальним
закладом виглядала так: політкомісар, ректор, проректор та бюро інституту [183, с.
2]. Разом із тим діяли комісія для заміщення вакансій, навчально-контрольна
комісія, центральна комісія фахівців (узгоджувала навчальні програми, ліквідована
восени

1922 р.),

комісія

соціального

забезпечення

студентів,

центральний

загальностудентський комітет та студкоми (скасовані у травні 1923 р.).
Внутрішня ж структура вищих шкіл збереглася. Вони функціонували у складі
факультетів та кафедр. Продовжував діяти інститут професорських стипендіатів.
Було збережено й залікову систему навчання, мінімум для переходу на наступний
курс та умовні переведення. Лише семестровий поділ навчального року було
замінено триместровим, а для прискореного випуску спеціалістів загальний термін
навчання в інститутах скорочено до трьох років [822, с. 9].
Надалі влада вдалася до розроблення нових навчальних планів і програм.
Кожний навчальний план мав два цикли: загальний (дисципліни, що дають
попередні

знання

спеціалізації)

та

спеціальний

(дисципліни

виробничих

спеціальностей даного закладу). Аналогічно формувалися й програми. Обсяг
навчального матеріалу визначався не обсягом конкретної науки, а достатніми
знаннями передбачуваної кваліфікації. Спочатку навчальні плани та програми
розробляли самі заклади, але Укрголовпрофос їх коригував, вилучаючи з них
«наукові дисципліни». Окрім того, кожний викладач готував розгорнутий конспект
курсу, який перевірявся «у центрі» та підлягав опублікуванню. Тим самим влада
усувала свідомі чи несвідомі спроби професорів вкласти в нові програми старий
матеріал. Однак підготовка конспектів мала й позитивну сторону, вони стали
основою нових підручників. Згодом для активізації та систематизації навчальнометодичної роботи і контролю над нею було утворено Центральний методологічний
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комітет НКО та відповідний методком профосвіти (заснований 2 квітня 1922 року)
[481, с. 117]. Саме він координував роботу з розроблення і затвердження базових
планів та програм, проводив їх апробацію, видавав дозволи на друк посібників і
підручників тощо. Така концентрація методологічної справи в центрі свідчила про
встановлення державного контролю та ідеологічного стандарту в галузі освіти.
Пріоритетним завданням перебудови освіти було розроблення нових методів
навчальної роботи. Цей процес мав свої особливості у різних закладах. Загальним
принципом формування нових методик стало злиття практики з теорією. І хоча
лекція залишалася основною формою навчання, вона все більше поступалася
«колективній обробці знань». Тобто запроваджувався так званий бригаднолабораторний метод, коли студенти об’єднувалися у бригади по 7–8 осіб для
вивчення конспекту чи підручника. Цей метод мав як позитивні, так і негативні
наслідки. В умовах нестачі навчального матеріалу він давав можливість оперативно
знайомитися з новинками юридичної літератури, формував почуття колективізму та
взаємовиручки. Але колективна праця унеможливлювала персоніфіковану перевірку
знань студента та знижувала його індивідуальну відповідальність і якість знань.
Принципово важливим завданням стало формування «нової наукової сили» та
усунення від роботи «небажаних кадрів». Однак у перші роки реформи питання про
повне усунення «небажаних» не ставилося. За браком пролетарських учених
повністю відмовитися від послуг старої наукової еліти означало зламати більшменш нормальну роботу закладів. Тому 24 травня 1920 р. було оголошено
мобілізацію професорсько-викладацького складу та встановлено трудову повинність
на «творчу працю» для всіх професорів і вчителів республіки [346, с. 201]. До
питання «чистки буржуазної професури» влада повернулася вже у 1922 році.
Загальнореспубліканського значення набуло питання українізації вищої
школи, оголошене ще Декретом РНК УСРР від 21 вересня 1920 року [56, арк. 221].
Хоча в інститутах організовували спеціальні курси для вивчення української мови,
процес йшов повільно. У 1924 р. за резолюцією Першої всеукраїнської наради по
освіті правовий факультет КІНГ першим серед правових факультетів мав стати суто
українським, а повністю українізація мала завершитися у 1924/25 навчальному році
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[200, с. 44]. Однак ці плани були реалізовані лише на початку 1930 року. Питання
пролетаризації мав вирішити вступ до шкіл усіх рівнів ретельно відібраного, справді
«трудового елементу». Спочатку прийом до вищих навчальних закладів проводився
на підставі інструкції НКО від 8 травня 1920 року [230, с. 47–48]. Від вступника не
вимагали атестату про освіту, а зарахування у реєстр дійсних студентів відбувалося
за результатами колоквіуму. Право вступу до вищої школи мали юнаки та дівчата,
які досягли 18-річного віку. Однак рекомендувалось надавати перевагу при
зарахуванні особам пролетарського походження. Але рівень попередньої освіти
робітників та селян був занадто низьким, тож тим, хто не мав необхідних знань для
занять у вищій школі, направляли на підготовчі курси. А вже у 1923 р. курси були
перетворені на робітфаки, де прискорено проходили курс середньої школи.
Новелою освітньої реформи стало запровадження планової розкладки (для
інститутів діяла з квітня 1921 р.). Відтоді профспілки, комітети незаможних селян,
партія та Червона армія направляли молодь на навчання. Водночас почали діяти нові
правила прийому. Укрголовпрофос щороку визначав загальну кількість вступників.
Прийом здійснювали приймальні комісії у складі представників Губпрофосу,
Губрадпрофу та власне навчального закладу. Комісії формувалися із «надійних
людей», утім не завжди з фахівців. Наприклад, із п’яти членів приймальної комісії
вступної кампанії 1924 р. в ОІНГ лише двоє мали вищу освіту [861, с. 373].
Відряджені на навчання за розкладкою засвідчували свій вік та за наявності
освіту. Прийом відбувався у формі колоквіуму, знання оцінювали за трибальною
шкалою: незадовільно, задовільно та відмінно. Однак, щоб залучити до вищої школи
пролетарські маси, вступні вимоги для них були зведені до мінімуму, а оцінювання
їхніх знань – умовним. Приймальним комісіям рекомендувалося не звертати увагу
на незадовільні оцінки пролетарського вступника, якщо той має здібності виправити
«дефекти знань» та висувати «до осіб виробничої кваліфікації понижені формальні
вимоги, а до інтелігенції – підвищені» [226, с. 13]. Однак навіть за таких
сприятливих умов на початку 1920-х рр. план набору абітурієнтів не виконувався.
Зауважимо, що у 1922 р. через вкрай складне фінансове становище вищої
школи була відновлена плата за навчання, від якої звільнялося лише пролетарське
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студентство [347]. Були встановлені розкладки норм такої платні. У вищих школах
соціально-економічної вертикалі (до якої входили правові факультети) у 1922 р. її
розмір становив 80 золотих крб. на рік. Водночас вводилися знижені тарифи (30 %
студентів сплачували 40 крб., а 20 % – звільнялися від платні) [232, с. 52–54].
Відповідні рішення приймали інститутські комісії соцзабезпечення студентів.
Серйозні зміни пережила й вища юридична освіта. Спочатку 24 лютого 1920 р.
було прийнято рішення про ліквідацію юридичних закладів та факультетів [350,
с. 10]. Утім остаточною датою їх знищення стало 9 червня [227, с. 52]. Але
скептичне

ставлення

до

юриспруденції

негативно

позначилися

на

стані

правопорядку. Водночас відносини в умовах непу, потребували значної кількості
фахівців, а розвиток законодавства, зокрема розроблення ЦК та КК, виявив
очевидність ґрунтовної підготовки правників. Тож юридичні заклади та юридичні
факультети університетів і жіночих курсів були перетворені на правові відділення
спочатку в складі інститутів соціально-економічних наук (Київ), суспільних наук
(Харків) та гуманітарно-суспільного інституту (Одеса), а згодом стали правовими
факультетами інститутів народного господарства.
Зауважимо, що становлення радянської юридичної освіти в Україні початку
1920-х рр. було доволі складним. У пресі точилася гостра дискусія про планову
правову освіту, про методи підготовки правників [801, с. 82]. Ці проблеми
піднімалися на з’їздах та нарадах діячів радянської юстиції. Було вирішено виділити
напрями кваліфікації юристів, утворивши судове, адміністративне та господарськоюрисконсультське відділення правових факультетів. Судове відділення мало
готувати юристів, що захищають діючий порядок від здійснених і можливих
правопорушень (суддів, прокурорів, слідчих, керівників кримінального розшуку,
нотаріусів, захисників, працівників комісій по роботі з неповнолітніми та місць
увʼязнення), адміністративне – правників для центральних і місцевих органів влади,
господарсько-юрисконсультське – юрисконсультів господарських наркоматів,
госпорганів, профспілкових, кооперативних та інших спеціалістів.
Такий проект реформування юридичної освіти потребував відповідних
навчальних планів. До їх розроблення долучилися провідні вчені-юристи:
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Є. І. Кельман (КІНГ), Є. В. Васьковський (ОІНГ), В. І. Сливицький (ХІНГ). Нові
плани передбачали спеціалізацію на окремі відділення, пропонували студентам
вивчати загальні юридичні предмети та додаткові спецкурси, але кожен із них мав
свої особливості, що вносило плутанину в роботу факультетів. Тому з метою
систематизації викладання юридичних дисциплін, упорядкування підготовки
юристів нової формації НКО взялося за розроблення базового навчального плану.
Нові принципи правової освіти обґрунтовували знані правознавці, зокрема
Є. І. Кельман,

П. Л. Кованько,

М. І. Мітіліно,

М. М. Товстоліс,

М. М. Паше-

Озерський [861, с. 376]. Декан правового факультету КІНГ Є. І. Кельман був
включений до робочої групи Головпрофосу, і в травні 1924 р. запропонував свій
проект, попередньо узгоджений із представниками суду, прокуратури, господарчих
органів.

Власну концепцію

правової освіти

мав

і харківський

професор

О. Ф. Євтихієв, про яку доповідав ще у 1922 р. на Першому всеукраїнському з’їздів
працівників радянської юстиції. Між тим, професор В. М. Гордон свої ідеї реформи
правової освіти поклав в основу навчального плану правового факультету ХІНГ.
Врешті на нарадах за участю представників Методкому та вищих шкіл вирішили,
що викладання на правових факультетах буде мати за основу радянське право, а
історично- і порівняльно-правовий матеріал може використовуватися як виняток. І
вже у 1924 р. узгоджений навчальний план для правових факультетів було
затверджено окремою резолюцією на Першій всеукраїнській нараді з освіти [200].
На відміну від попередніх планів, він був спрощеним та ліквідував тягар
багатопредметності. Студенти-юристи вивчали 2–3 основні та 1–2 додаткові
дисципліни (усього не більше п’яти) в осінньому та зимовому триместрах, літній
відводився на практику. Тижневе навантаження студента не могло перевищувати 36
годин. Особлива увага приділялася практичним заняттям, груповому навчанню і
спеціалізації. В основу вивчення радянського права була покладена спеціалізація на
судовому та адміністративному відділеннях, але не виключалася можливість
відкривати інші відділення. Факультети могли також ініціювати поглиблену
спеціалізацію в семінарах підвищеного типу, організовувати виробничу практику та
стажування і пропонувати спеціальну тематику дипломних робіт. Водночас із планів
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вилучили історію і догму римського права, історію руського права, історію
західноруського права. Єдиним історико-правовим предметом залишився курс
історії правових інститутів. Закладам дозволялося самостійно розробляти робочі
плани з наступним погодженням їх у Методкомі, однак дотримуючись загальних
вимог. Зберігалися екзаменаційні періоди, а захист дипломів відбувався тричі на рік.
Курс навчання був трирічним, однак за наявності поважних причин (тяжка хвороба
чи значна громадська робота), міг бути подовжений на один рік [861, с. 377].
Хоча постійно відчувався дефіцит кадрів із юридичними знаннями, особливо в
органах юстиції, а правові факультети користувалися попитом, їх набори постійно
скорочувалися, а фактичні кількісні показники випусків були незначними.
Командировані пролетарські вступники мали слабку підготовку і неспроможні були
вчасно опанувати курс вищої школи, а більшість студентів-юристів були із
непролетарських станів, тому проводилися «чистки», внаслідок яких студентів
«викидали» з вищих навчальних закладів «як антирадянський елемент». Тож, щоб
підготувати за короткі строки юристів нової формації, були організовані професійні
курси. Тобто, основна маса суддів, прокурорів, слідчих здобували юридичну освіту
на короткотермінових курсах НКЮ, відкритих у Києві, Харкові та Одесі. Це була
спроба заснувати мережу спеціальних професійних шкіл. Створення курсів було
зумовлено кількома причинами, по-перше, відчувалася гостра потреба в кадрах з
таким освітнім рівнем, щоб кваліфіковано реалізовувати директиви радянського
керівництва; по-друге, реформування системи радянського апарату і самих органів
юстиції потребувало вищого рівня діловодства; по-третє, існувала нагальна
необхідність працівників юстиції професійно працювати з нормами радянського
позитивного права [843, с. 24]. Вони діяли як курси підвищення кваліфікації та
перепідготовки працівників НКЮ, НКВС та ВУЦВК. Фактично ж курси дублювали
юридичні факультети інститутів народного господарства (навчальні програми,
методи викладання, форми занять останніх були адаптовані для курсів). Зрештою
курси були покликані вирішити завдання кількісного характеру, нерідко за рахунок
якості навчання. Тож спроба удосконалити юридичну освіту шляхом їх створення
виявилася неефективною і перевага була віддана стаціонарним закладам.
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Проте освітні експерименти на цьому не закінчилися. Чергові зміни торкалися
внутрішньої організації інститутів. Навесні 1924 р. відбулася реорганізація
кафедральної структури. Центр академічної роботи перемістився в предметні комісії
– це були об’єднання тісно пов’язаних між собою циклів дисциплін. А факультети
були перетворені на цикли, що розпадалися на підвідділи. Замість факультетських
комісій та їх президій були утворені академради та академбюро. Однак уже до кінця
1924/25 н. р. факультетські комісії знову відновили, а циклову систему скасували.
Жорстка дисципліна мала упорядкувати процес навчання. Було запроваджено
контроль знань та відвідування занять. Облік успішності та присутності на
практичних заняттях здійснював викладач, а на лекціях – лектор і черговий студент.
Щотриместро викладачі готували звірку всіх даних зі своїми висновками, які ректор
закладу був зобов’язаний висвітлювати в річному звіті [861, с. 378]. Щоправда з
поширенням бригадно-лабораторного методу такий контроль був формальним.
Новий зміст навчального процесу вимагав нових форм занять. Серед арсеналу
таких форм були лекції, практичні заняття, семінари підвищеного типу, наукові
гуртки, виробничі екскурсії, практика та стаж. Хоча лекційну систему критикували
за пасивність студента на занятті, але повністю відмовитися від неї не вдалося. У
1924 р. центр ваги у викладанні перемістився з лекцій на самостійну роботу [327].
Студентів об’єднували в академічні групи по 25–30 осіб на чолі зі старостами.
Організовував та контролював вивчення дисципліни професор, а роботою кожної
групи керував груповод, як правило, асистент. Іспит втрачав силу. А у жовтні
1924 р. Головпрофос циркуляром відмінив заліки.
Колишнім студентам, які бажали закінчити навчання, дозволили відновлення і
переведення з інших закладів, але лише у споріднений за спеціальністю інститут.
Таке рішення ухвалювали ректор та політкомісар. На 4 триместр відновлювали, за
умови, що особа мала перерву у навчанні не більше року, на 7 триместр – не більше
двох. Окрім того, перевідник указував причини перерви у навчанні та сповіщав, чим
він займався у цей час. Пролетарських студентів відновлювали за клопотанням
професійної чи партійної організації, а «білі» студенти подавали реабілітаційні
документи та документи про виконання ними трудової повинності [61, арк. 4].
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Навчання, як і раніше, було платним. Для соціально-економічної вертикалі на
1924 р. була встановлена сума 120 крб. на рік [861, с. 378]. Щоправда, на офіційному
рівні влада демонструвала доступність освіти. Ще 2 серпня 1922 р. постановою
ВЦВК було встановлено стипендії для студентів та дозволялося формувати комітети
допомоги студентам. Утім той, хто отримував стипендію, закінчивши навчання, мав
відпрацювати по 1,5 роки за кожний рік отримання стипендії [328].
Новий етап українських радянських освітніх реформ можна віднести до
середини 1920-х років. Із 1925/26 н. р. вищі навчальні заклади України були
переведені на 4-річний строк навчання. Знову переглядалися навчальні плани та
програми, але з дотриманням попередньої вимоги НКО – не переобтяжувати
студентів. Було встановлено обов’язок друкувати програми дисциплін, програми
практичних занять та звіти викладачів про їх виконання, що давало б змогу урядовцям
контролювати не лише навчальний матеріал, а й хід навчального процесу.
На всіх рівнях керівництва вищою освітою було введено єдиноначальність.
Згідно з постановою ВУЦВК та РНК УРСР від 1 квітня 1925 р. головні управління
колегіального типу НКО, зокрема й Головпрофос, трансформувалися в управління з
одноособовим керівництвом [204, с. 8]. Колегіальним органом залишалася колегія
НКО, при якій було створено Держнаукметодком, що став центральним
контрольним

органом

науково-методологічної

діяльності.

А

при

головних

управліннях формувалися відповідні методологічні комітети, що діяли на правах
секцій Держнаукметодкому. Таким чином, відбулася централізація науковометодологічної роботи. На підставі «Порядку провадження учбової роботи» від 14
вересня 1925 р. в інститутах запроваджували курсову систему навчання (замість
залікової), а мінімум для переходу з курсу на курс та умовне переведення скасували.
Навчальний рік скоротили до 10 місяців, але, як і раніше, він поділявся на
триместри: 1 вересня–15 грудня (перший триместр), 1 січня–15 квітня (другий),
1 травня – до виконання навчального плану (третій – відводився на практику) [367,
с. 52]. Навчання було переведено з вечірньої на денну форму.
Особливістю підготовки студентів у радянський час стало намагання поєднати
теоретичне і практичне навчання. Була запроваджена виробнича практика
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старшокурсників, відповідну постанову уряд видав у 1923 році [348]. Однак
керівники радянських органів та установ не виявили прихильності до цієї ідеї і
навчальним закладам доводилося самотужки влаштовувати практикантів. Особливо
складно було організувати практику для юристів, адже сфера застосування їх знань
була вкрай обмежена. Законодавство встановлювало обов’язкову наявність
юридичної освіти лише для заміщення окремих посад у судових та правоохоронних
органах. Згодом організовувати практику стала Центральна міжвідомча комісія з
практики і стажу НКО, яка формувала списки підприємств (баз практики),
розподіляла практикантів, видавала наряди на практику. Оцінювала практику
інститутська комісія з фаху на підставі щоденника, звіту та публічного його захисту.
Окрім того запроваджувався обов’язковий стаж випускників. Він тривав від
одного до трьох років і лише після успішного його проходження випускник
допускався до захисту дипломної роботи. Згодом організаційні й контрольні функції
зі стажу здійснювала Центральна міжвідомча комісія з практики і стажу. Стажер вів
стажерську книжку та готував стислий технічний звіт. Усі документи подавалися до
міжвідомчої комісії, яка дозволяла захист дипломної роботи в державній
(кваліфікаційній) комісії при вищій школі, яка й присуджувала кваліфікацію [231].
Втім доволі гостро стояла проблема забезпечення стажерів робочими місцями.
Тож у 1927 р. були встановлені норми прийому на практику і стаж для всіх
підприємств та установ республіки всіх форм власності (від 1,25 % до 2,5 %
загального числа працівників). Підприємства й установи зобов’язані були
оплачувати практику і стаж, а за наявності вакантних місць надавати стажерам
першочергове право на посаду. Термін практики становив чотири місяці, стажу –
один рік. При наркоматі праці утворили Міжурядову комісію для розподілу
практикантів та стажерів, а Центральну міжвідомчу комісію ліквідували [333, с. 3].
Навчання завершувалося захистом дипломної роботи. Спочатку її захист
відбувався за дореволюційною процедурою. Згодом порядок підготовки та захисту
письмових робіт зазнав змін. Першою була курсова робота з окремих дисциплін, яку
готували студенти молодших курсів, а перевіряв і оцінював викладач-керівник. На
останньому курсі, закінчивши теоретичний курс навчання та пройшовши практику,
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студент готував кандидатську роботу, яку оцінювала предметна комісія на підставі
висновку керівника (її публічний захист не передбачався). Далі студент проходив
стаж та готував і захищав дипломну роботу (з 1926 р. – кваліфікаційну). Публічний
захист відбувався у кваліфікаційних комісіях, що діяли у складі ректора, декана,
двох

викладачів,

представника

від

господарської

установи,

представника

професійної організації та наукового керівника. Комісія працювала тричі на рік
(грудень, квітень, вересень). Якщо захист визнавався незадовільним, студент міг ще
раз захищати роботу в наступну сесію, а інакше призначалася нова тема
дослідження, захищати яке можна було вже лише однин раз. Після успішного
захисту випускнику присуджували кваліфікацію і вручали диплом про вищу освіту.
Зважаючи на те, що кваліфікаційна робота виносилася на захист після
завершення повного курсу навчання, проходження практики та стажу, чимало
випускників, працевлаштувавшись чи, навпаки, не отримавши місця для стажу,
зривали терміни її підготовки. Тож при відносно значних випусках, дипломованих
фахівців було обмаль. Тому 21 грудня 1929 р. НКО скасував кваліфікаційну роботу.
Віднині всім, хто закінчив теоретичний курс вищого навчального закладу, видавали
диплом про освіту. У 1929 р. була встановлена номенклатура спеціальностей для
осіб з вищою освітою. Для юристів їх було шість – кримінальне, адміністративне,
господарське, міжнародне, трудове та земельне право.
Зазнав змін і порядок заміщення посад професорсько-викладацького складу
[317]. Ректорів, проректорів та деканів на посади затверджувала Колегія НКО за
поданням завідувачів губернських управлінь НКО, професорів та викладачів –
нарком освіти за поданням керівників навчальних закладів із попереднім висновком
завідувачів губернських управлінь НКО, а молодших викладачів (асистентів) –
завідувачі губернських управлінь НКО. Вже 1927 р. було розроблено інструкцію,
згідно з якою заміщення посад відбувалося за конкурсом [229]. Претенденти
подавали до правління закладу заявку, відповідна предметна комісія вивчала
питання та передавала обґрунтований висновок до факультетської комісії. Остання
виносила кандидатуру на затвердження правлінню. Після цього кандидат
допускався

до

пробних занять,

що

проводилися

у

відкритому

засіданні
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факультетської комісії. Висновок комісії направлявся правлінню, яке вносило
кандидатуру на затвердження НКО, куди передавалися й усі матеріали так званого
конкурсу. Остаточне рішення приймав Держнаукметодком після вивчення всіх
матеріалів Апробаційною комісією Методкому (при заміщенні посад викладачів та
асистентів) чи Апробаційною комісією Держнаукметодкому (при заміщенні посад
професорів). Була проведена і реєстрація науковців, запроваджені посади штатних
та позаштатних професорів і викладачів. Хто вів основний курс вважався
професором І групи, допоміжний курс – професором ІІ групи, хто працював під
керівництвом професора – був викладачем І чи ІІ групи [316, с. 8]. У інститутах була
введена посада військового керівника, а в навчальних планах – військові предмети.
Водночас помітно посилилися вимоги до вступників, пріоритетними ставали
знання, а не соціальне походження. У 1926 р. спеціальною постановою ВЦВК і РНК
УСРР було скасовано розкладку прийому на всі факультети (крім робітфаків),
введено вступні іспити, запроваджено районування шкіл [204]. Заклади поділялися
за територією на школи республіканського значення (комплектувалися студентами з
усієї республіки) та регіонального значення (комплектувалися вступниками певного
району). Як і раніше, учні робітфаків звільнялися від вступних іспитів. Зберігаючи
на робітфаках розкладку, влада контролювала відсоток пролетарського студентства.
Нова система прийому до інститутів, хоч значно покращила ситуацію, але не
вирішила проблему укомплектованості навчальних закладів. План набору в
1926/27 н. р. було виконано усього на 26,5 %. Влада констатувала слабку підготовку
селян і робітників, але доступ до вищої школи інших соціальних груп і надалі
обмежувався. Тяжкий матеріальний стан студентів, мізерні стипендії (які
виплачували лише трудовому студентству) не приваблювали молодь. Наприклад, у
1926 р. київські студенти отримували 21 крб. на місяць, а в наступному – 23 крб.
(тоді як пара чобіт коштувала 17 крб.). Ще й стипендіати були зобов’язані
відпрацьовувати півтора, а з 1927 р. – один рік за кожний рік отримання стипендії.
Хоча план прийомів в інститути не виконувався, а влада відмічала великі конкурси
на правові факультети, й надалі норми набору юристів скорочувалися. Пропускна
здатність 1 курсу правового факультету КІНГ в 1925/26 н. р. становила 100 осіб. З
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наступного року всі правові факультети мали набирати по 80 студентів, а в
1929/30 н. р. у КІНГ і ОІНГ могли навчатися лише по 60 юристів-першокурсників, а
ХІНГ – 75 [861, с. 383]. Тож контингент правників поволі скорочувався, а
неспроможність селян і робітників вчасно опанувати курс навчання негативно
впливали на кількісні показники випусків. Існував гострий дефіцит кадрів. Однак і
за таких умов тривали «чистки» [334, с. 13].
Щоб збільшити випуски у 1927 р., НКО запровадив екстернат для осіб, які
мали виробничий стаж. Водночас для низки спеціальностей стаж був замінений
розподілом на роботу, а з 1929 р. скасували й дипломні роботи. Ці заходи дали
країні певну кількість дипломованих фахівців. Проте ці правила не діяли у вищих
школах соціально-економічної вертикалі. Лише у 1929 р. економістів стали
розподіляти на посади, а юристи, як і раніше, мали відбувати річний стаж [330, с. 4].
Новий етап українських реформ передбачав уніфікацію освіти, що була
покликана усунути відмінності систем освіти в УСРР і РСФРР, встановити державну
монополію в освітній сфері та підпорядкувати республіканську систему освіти
союзному керівництву. Рішення про уніфікацію було прийняте в липні 1928 р. на
Пленумі ЦК ВКП(б). Під егідою галузевих наркоматів і відомств створювалися
галузеві вищі школи. Насамперед із багатофакультетних інститутів виділяли
спеціалізовані за галузями народного господарства та культури, заклади. Технікуми,
що мали міцну матеріально-технічну та методичну бази, реорганізовували в
інститути, інші були перетворені на середні заклади. Окремі галузеві вищі школи
формували шляхом злиття споріднених факультетів та відділень інститутів і
технікумів. Тож систему профільних вертикалей скасували. Хоча кількість вищих
шкіл зросла, однак це збільшення було штучним. Натомість розпорошувалися
матеріальна та навчально-методична база, а також кадровий потенціал.
З вересня 1929 р. навчальний рік став поділятися на два семестри, замість
триместрів [336]. Саме тоді було встановлено початок навчального року з 1 вересня.
Кардинально новим для освіти стало запровадження у 1929 р. соціалістичного
змагання між однотипними вищими школами. Його мета – «максимально можливе
підвищення якості продукції вузів» [331]. Тож успішність, пропускна здатність
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закладів, ефективність методів викладання, облік студентської роботи тощо
підганялися під планові показники. Перший 5-річний план вимагав збільшення
випусків, тому в листопаді 1929 р. інститути знову були переведені на трирічний
термін навчання, а навчальний рік подовжено із 10 до 11 місяців [481, с. 161].
У 1930 р. була змінена система керівництва інститутами: правління
ліквідовано, посада ректора замінена директором, який одноособово відповідав за
всі справи закладу. Громадський контроль здійснювала Вища рада у справах вищої
школи, утворена з представників громадських та професійних організацій [329, с. 7].
Однак реалізувати ці плани в інститутах народного господарства вже не вдалося.
Восени 1930 р. вони були реорганізовані.
Таким чином, у 1920–1930-х рр. радянська влада в Україні провела масштабну
реорганізацію всієї освітньої галузі. Було створено систему професійної та вищої
школи, засновано заклади різних типів та спеціалізації, розроблено нормативні акти
для їх функціонування, а також сформовано систему органів управління освітою.
Університети було скасовано, а натомість утворено інститути за виробничою та
функціональною ознакою. Водночас вищі навчальні заклади втратили свою
автономію. Врешті унаслідок організаційних, політичних та ідеологічних заходів
вищу освіту було девальвовано, зведено до рівня елементарної профпідготовки. Тож
цей період був досить суперечливим та отримав неоднозначні оцінки.
5.2. Становлення радянської системи юридичної освіти на правових
факультетах інститутів народного господарства
Головною метою діяльності інститутів народного господарства стала
підготовка

«із

пролетарського

елементу

висококваліфікованих

працівників,

відповідальних робітників-організаторів для практичної діяльності в економічній,
правовій та адміністративній галузях, зокрема й судових та адміністративних
працівників» [861, с. 407; 162, арк. 50].
Постанову про створення Харківського інституту народного господарства
уряд УСРР прийняв у липні 1920 року. Заклад був правонаступником ліквідованих
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ХКІ та юридичного факультету Харківського університету. Тоді ж у липні 1920 р.,
об’єднанням ККІ, юридичного факультету Київського університету, правового
відділення КВЖК, КЮІ, утворили Київський інститут соціально-економічних наук,
а наказом № 128 від 24 вересня 1920 р. його перейменували в Київський інститут
народного господарства. Правовою основою створення Одеського інституту
народного господарства став наказ Одеського губвиконкому від 16 травня
1921 року. Інститут мав розпочати діяльність 1 червня у складі восьми відділень
[917, с. 5]. Ще 25 квітня 1921 р. колегією Одеського Губпрофосу було затверджено
навчальні плани для нового закладу [153, арк. 51]. Але відкрився інститут 1 вересня
1921 р. лише з двома факультетами, зокрема й правовим, основу якого становило
соціально-правове

відділення

Одеського

гуманітарно-суспільного

інституту.

Останній був утворений роком раніше шляхом злиття юридичних та історикофілологічних факультетів Новоросійського університету, ОВЖК, Н(О)ВМІ та
економічного факультету політехнічного інституту.
У перші роки діяльності інститути переживали складні часи. Так, для
студентів ХІНГ повноцінних занять у цей час не проводили. Приміщення, навчальне
устаткування кабінетів, бібліотека ХКІ були відібрані радянською владою ще
наприкінці 1919 року. В університеті ж розмістилася Академія теоретичних знань.
Як зазначав ректор ХІНГ професор П. І. Фомін, «весь попередній період з кінця
1919 р. до жовтня 1922 р. був присвячений спробам врятувати від остаточної
деморалізації

інститут,

позбавлений

приміщення,

бібліотеки,

позбавлений

можливості організувати скільки-небудь правильну лекційну роботу, залишений без
кабінетів і лабораторій, без мінімального майна й устаткування» [154, арк. 15]. Тому
лекції, якщо й читалися, то епізодично, у непристосованих для цього приміщеннях.
Утім титанічні зусилля викладачів дали все ж змогу налагодити роботу ХІНГ.
Спочатку,

за

кілька

місяців

(серпень–листопад

1920 р.)

укомплектували

студентський склад. Було сформовано шість відділень: зокрема й правове, згодом
перетворене на правовий факультет [138; 152, арк. 12].
Складною була ситуація й у КІНГ. Напівзруйновані приміщення (інститут
зберіг будівлю ККІ на бульварі Шевченка, 22/24, колишній Бібіковський бульвар),
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несвоєчасна та низька платня персоналу (восени 1921 р. виплачували всього 14 %
належної суми, а весною 1922 р. – лише 9 %) [654, с. ХVІ], нестійкість навчального
матеріалу ускладнювали роботу. Відвідування занять було вкрай низьким, лекції
слухали від п’яти до 40 осіб. Нерідко викладачі проводили заняття вдома за
винагороду в так званих приватних групах.
Потребували ремонту й будівля ОІНГ (вул. Преображенська, 24) та навчальнодопоміжні установи, які дісталися інституту від його попередника. Потреби закладу
(господарські, фінансові, навчально-наукові) задовольнялися державою лише на
50 %. Викладачі та студенти опинилися у фінансово-матеріальній скруті. Проте
навчання помалу тривало. Професори читали, хоч і не регулярно, звичні їм курси
(викладання велося за дещо зміненим навчальним планом соціально-правового
відділення Одеського гуманітарно-суспільного інституту), студенти відвідували
лекції (хоча присутність на заняттях у січні 1922 р. ледь сягала 15 %).
Вкрай непростим було фінансове становище навчальних закладів. Щоб вийти
з кризової ситуації, з 1 січня 1922 р. була відновлена плата за навчання, а радянське
гасло про безплатну освіту у вищій школі не було реалізоване. Це дещо покращило
фінансовий стан закладів, але стало обтяжливим тягарем для студентів. Заняття
проходили у вечірній час, а вдень майже всі студенти працювали. Це створювало
незручності для працюючих студентів та й їх платоспроможність була низькою. Так,
хоча станом на 1 вересня 1921 р. у КІНГ налічувалося 6 тис. студентів,
платоспроможних серед них виявилося всього 2 тис. (сплачували 50 тис. крб.
щомісячно) [58, арк. 6]. Тож інститути заощаджували кошти, скорочуючи навчальні
курси, звільняючи викладачів, читаючи окремі дисципліни одночасно для студентів
кількох факультетів. Була введена плата за користування бібліотекою.
Водночас кардинальна реорганізація дореволюційної школи та відсутність
єдиної думки щодо організації радянської вищої освіти, а відтак брак узгоджених
навчальних планів шкодили навчальному процесу. Ускладнювалася робота й через
строкатість студентства. Для студентів ліквідованих навчальних закладів, які
бажали закінчити навчання, організовувався екстернат. Натомість пролетарським
вступникам, які нерідко не мали елементарних знань – підготовчі курси.
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Та вже з травня 1922 р. ситуація почала змінюватися. Насамперед були вжиті
заходи для покращення матеріального стану інститутів. У КІНГ та ОІНГ були
проведені капітальні ремонти будівель, системи опалення та освітлення, збільшено
норми оплати праці. У жовтні 1922 р. ХІНГ отримав власне приміщення
(вул. Пушкінська, 77) і з цього часу розпочалося більш-менш систематичне
навчання. Інституту передали юридичну бібліотеку та навчально-допоміжні
установи ліквідованого Харківського університету.
Водночас студентів повернули в аудиторію, ліквідували навчання в так званих
приватних групах, увели навчальну картку студента, де фіксували його успішність,
визначили єдині строки сесії. Було розроблено навчальні плани, програми
дисциплін, складено постійний розклад, розроблено нові форми занять та методики
їх проведення. Згодом було запроваджено денну форму навчання. Встановлювався
контроль відвідування занять (відповідні відмітки вносилися в кабінетні книги),
присутності викладача на занятті (він власноруч робив запис у журналі), проведення
іспитів, проходження практики. Для ведення такого обліку в інститутах були
утворені контрольно-навчальні комісії, відтак присутність студентів зросла. Уже у
1923 р. 55–65 % студентів ОІНГ відвідували заняття, а в 1924 р. присутність на
заняттях становила 90 % студентів третього, 75 % другого та 63 % першого курсу
[153, арк. 62]. Контрольно-навчальні комісії інститутів вели й роботу по
укомплектуванню студентського складу. Навесні 1922 р. у КІНГ провели
перереєстрацію студентів, за результатами якої зі складу студентів відрахували 800
осіб, а також так званих мертвих душ [849, с. 90].
Керівництво інститутом здійснювали ректор і політкомісар. Постійно діючим
колегіальним органом стало бюро інституту в складі деканів, їх заступників та
представників студентства. Факультетами керували відповідні комісії (ради),
очолювані деканами. Окремі управлінські функції здійснювали контрольногосподарська комісія, студком, представництво інституту в секції вищої школи,
представництво інституту в комісії по академпайку [152, арк. 13].
Загальний строк навчання в інститутах становив три роки, навчальний рік
поділявся на триместри. Перші три триместри – загальний факультет, а далі – один

323

із факультетів із чіткою спеціалізацією. Прийом на перший курс здійснювався за
загальними правилами. Старші ж курси комплектувалися з колишніх студентів
ліквідованих навчальних закладів. В інститутах діяла залікова система навчання.
Студенти вивчали спочатку загальні базові, а потім – спеціальні дисципліни, які
закінчувалися іспитом (згодом їх було замінено заліками). Для завершення повного
курсу навчання необхідно було виконати всі вимоги навчального плану та публічно
захистити дипломну роботу. Однак через часті зміни навчальних планів студент
ставав заручником реформ. Він нерідко марно гаяв час та кошти на вивчення нових
курсів, які часто вилучалися. Тому з 1923/24 н. р. за основу організації навчання
була взята курсова система. Встановлювався обов’язковий мінімум для переходу з
курсу на курс [861, с. 387]. Та вже з 1925/26 н. р. зазначений мінімум та умовне
переведення, було скасовано, але уведені практика та стаж.
Викладання велося російською мовою, директиви щодо українізації в
інститутах народного господарства виконати відразу не вдалося. Хоча КІНГ першим
мав українізуватися, 1 березня 1924 р. в ньому визнали, що перехід на викладання
українською неможливий, адже із 130 його викладачів лише 19 знали мову і тільки
шість предметів читали українською. Водночас 65 % (1100 студентів) зовсім не
володіли мовою, 25 % (400 осіб) – розуміли українську і ледь 10 % (160 осіб) добре
її знали [152, арк. 99]. Тож план українізації в КІНГ був реалізований лише у
1930 році. У ХІНГ та ОІНГ ситуація була ще критичнішою. У 1924 р. лише 6
викладачів ХІНГ із 121 та 43 студенти із 1,5 тисячі володіли українською мовою та
лише 6 викладачів ОІНГ із 77 знали мову [854, с. 29; 152, арк. 98].
Поступово налагоджувалася робота й на правових факультетах інститутів
народного господарства. Керувала факультетом рада у складі професорів,
викладачів, осіб навчального персоналу і представників студентів. Рада, строком на
один рік, обирала декана, його заступника, секретаря та завідуючих відділеннями (з
часом декана стали призначати). Всі викладачі спочатку обіймали професорські
кафедри, але згодом кафедральну структуру факультету (коли кафедра асоціювалася
з окремим лекційним курсом і посадою професора) було змінено. Центр академічної
роботи перемістився в предметні комісії факультетів.
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Правовий факультет ХІНГ діяв з вересня 1920 р. як правове відділення, а з
1921 р. – як самостійний факультет. Першим його деканом був професор
В. І. Сливицький, а надалі цю посаду обіймали професори В. М. Гордон (1923–
1926), О. Л. Маліцький (1926–1927), Г. І. Волков (1927–1930). Викладацький склад
факультету налічував 27 осіб. Усі вони були поділені за принципом: хто вів
основний курс вважався професором, а хто працював під керівництвом професора –
викладачем. У 1922 р. самостійні курси вели 22 професори-юристи [854, с. 29]. А
далі у ХІНГ провели перекваліфікацію викладачів, об’єднавши їх, відповідно до
вимог, у три категорії: професор, викладач, асистент [861, с. 409]. Це дало змогу
радянській владі залучати до лав викладачів молоді марксистські сили. А згодом
Укрголовпрофос запровадив поділ викладачів інститутів на групи: професори І і ІІ
групи та викладачі І та ІІ групи. Для кожної групи встановлювалися свої вимоги.
Різною була й заробітна плата. Так, у ХІНГ професор І групи отримував 200 крб.,
ставка професора ІІ групи становила 170 крб., викладач І групи заробляв 145 крб., а
викладач ІІ групи – 120 крб. [861, с. 409].
Усі викладачі-юристи ХІНГ були об’єднані в чотири предметні комісії: базову,
публічно-правову, криміналістичну та господарсько-правову [861, с. 409–410].
Викладацький колектив факультету був досить професійним. У 1921/22 н. р. тут
працювали М. С. Бокаріус С. Й. Вільнянський, М. М. Гродзинський, О. Ф. Євтихієв,
О. Д. Кисельов, В. Л. Кобалевський, В. М. Корецький, М. І. Палієнко, Б. В. Попов,
В. І. Сливицький, В. А. Ястржембський та ін. В аспірантурі, яка діяла при науководослідній кафедрі «Проблеми сучасного права», було залишено 6 аспірантів. З часом
до лав юристів ХІНГ влились як знані науковці, так і молоді дослідники. Загалом
список викладачів факультету становить 72 особи (додаток Н).
Правовий факультет КІНГ розпочав роботу 29 листопада 1920 р. спочатку як
відділення, а з 24 червня 1921 р. – вже як самостійний факультет. Першим
керівником

правового

відділення

(до

8 квітня

1921 р.)

був

професор

В. І. Синайський. Його змінив В. І. Бошко, який став першим деканом самостійного
факультету (обіймав цю посаду до серпня 1921 р.). Потім кілька місяців обов’язки
декана виконував П. Л. Кованько (до 23 жовтня 1921 р.), а згодом на чолі
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факультету стояли Є. І. Кельман (1921–1925), А. Е. Кристер (1925–1928) та
Р. М. Бабун (з 19 жовтня 1928 р. до 1 жовтня 1930 р.).
У КІНГ працювало сузірʼя видатних юристів. Наприкінці 1922 р. їх було 25
осіб, серед них – два академіки ВУАН (М. П. Василенко та О. М. Гуляєв). Факультет
мав сім посад професорських стипендіатів. У 1924 р. правників уже було 44 (28
штатних та 16 сумісників) [155, арк. 2]. Усього встановлено прізвища 54 юристів
КІНГ (додаток П). Свою навчально-методична робота вони концентрували у трьох
предметних

комісіях:

публічного

права

(очолював

М. М. Паше-Озерський);

приватного права (очолював Є. І. Кельман, а згодом А. Е. Кристер) та загальної
теорії права (очолював Я. С. Розанов). Остання незабаром була розформована.
Правовий факультет ОІНГ розпочав свою роботу 1 вересня 1921 р. Його
науково-педагогічний персонал був переведений з Одеського гуманітарносуспільного інституту (усього 46 викладачів). Це були професори ліквідованих
дореволюційних навчальних закладів міста. Зокрема, на правовому факультеті
працювали: О. А. Бугаєвський, Є. В. Васьковський, П. Є. Казанський, П. С. Кравцов,
Е. Я. Немировський,

П. О. Михайлов,

О. С. Мулюкін,

О. І. Покровський,

В. В. Сокольський, Г. І. Тіктін, П. М. Толстой, О. Я. Шпаков. Також до штату
факультету були зараховані колишні професорські стипендіати Новоросійського
університету: Л. Ф. Турчанович, О. П. Френкель, Д. Ф. Блюменфельд та нові
стипендіати ОІНГ: М. Ш. Розентул, М. П. Карадже-Іскров, Г. С. Цинбарг.
Очолював факультету Е. Я. Немировський. І хоча він став відомим фахівцем
радянського кримінального права, за ним закріпився ярлик «професора старої
ідеологічної формації, який посилено, хоч і безуспішно пристосовується до
радянської науки» [137, арк. 126]. Така характеристика керівника в той час не могла
залишитися без уваги. І вже у 1928/29 н. р. у списку адміністративного персоналу
ОІНГ, надісланому до НКО, навпроти прізвища декана Е. Я. Немировського була
зроблена помітка «треба замінити» [137, арк. 43]. Відтак у наступному 1929/30 н. р.
новим деканом став І. Л. Цьокан, а в січні 1930 р. – С. М. Цареградський.
Викладачів-правників брали на роботу за конкурсом, як правило, за
попередньою рекомендацією одного або двох професорів факультету та після
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читання двох пробних лекцій. Втім дисципліни першого курсу переважно мали
марксистський характер, тож викладали їх, призначені на посади без конкурсу,
марксисти. Так, перших 6 таких викладачів зарахували в ОІНГ влітку 1922 р. І, на
думку політ комісара ОІНГ, така асоціація молодих викладачів дала змогу активно
приступити «до розшарування професури» [151, арк. 20]. Врешті із 46 викладачів
ОІНГ вже у 1922 р. вибуло 20, а «шкідливих для радянської влади» вислали з Одеси.
Красномовною є доповідь політкомісара ОІНГ, який у серпні 1922 р.,
оцінюючи політичні настрої викладачів, наголошував, що через арешти «професура
надзвичайно підтяглася і думає досить довго перед проголошенням кожного слова,
потім потрібно відмітити, що арешти, без сумніву підштовхнули деканів і
викладачів до швидкого виготовлення робочого і навчального плану і програм.
Розкачався навіть професор Васьковський, який довгий час був пасивним».
Водночас комісар зазначав, що «ректор Шпаков і декан юридичного факультету
Немировський з великою неохотою і небажанням підписували подання про висилку
з Одеси професорів, хоча покарання не випадкове і такому підпадуть всі інші, які
будуть продовжувати злошкодити радянській владі чи вести політику саботажу». На
думку комісара, міри застосовані «центром» до професури правильні, їх
працездатність підвищилась, тоді як арешти не вплинули на студентів, адже
«вислані проф. Михайлов, проф. Трифільєв, проф. Мулюкін, проф. Флоровський у
науковому відношенні нічого солідного не представляють» [844, с. 120–121].
Та пропри все професорська колегія ОІНГ залишалася фаховою. Всього ж на
правовому факультеті в різний час працювали 43 учених (додаток Р). Всі викладачіюристи були об’єднані в предметні комісії, яких на факультеті було три: публічного
права (керівник – О. Я. Шпаков); цивільного права і процесу (керівник –
Є. В. Васьковський);

кримінального

права

і

процесу

(керівник

–

Е. Я. Немировський). Після від’їду з Одеси Є. В. Васьковського останні дві комісії
були об’єднані в карно-цивілістичну під керівництвом Е. Я. Немировського. Але
невдовзі у 1925/26 н. р. знову була виокремлена комісія цивільного права (керівник
– І. Я. Фаас). Комісію публічного права з 1924/25 н. р. іменували публічноправовою, її після смерті О. Я. Шпакова очолив П. М. Толстой [861, с. 430].
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Зауважимо, що високим був і рівень викладання на правових факультетах.
Хоча формування радянської юридичної освіти у 1920-х рр. відбувалося в
безперервному руйнуванні дореволюційної системи, правники інститутів народного
господарства до цієї справи підходили досить делікатно. Спочатку навчальні плани
правових факультетів відтворювали класичну університетську освіту, пропонуючи
широке вивчення юридичних наук. Так, юристам КІНГ запропонували спеціалізацію
на підвідділах: судовому, адміністративному, охорони праці й соціального
забезпечення та соціологічному. Напевно, останній мав стати правонаступником
ліквідованого Міжнародного інституту соціології і права (КЮІ), директор якого
В. І. Синайський на той час був керівником правового відділення КІНГ. Однак
фактично працювали лише перші два. Навчальний план правового відділення
включав обов’язкові, необов’язкові й спеціальні курси, усього 30 дисциплін
(додаток С). Щоправда, з плану було вилучено церковне право, а римське право
читали як «Основи соціального права» [861, с. 390].
Уже у червні 1921 р. правове відділення було перетворене на самостійний
факультет з двома відділеннями (адміністративним та судовим). Щоправда, лише
другий курс мав працювати за новим планом, а студенти першого (основного) та
третього курсів продовжували навчання за старим планом правового відділення.
Перелік дисциплін нового експериментального плану майже не змінився. Це були ті
ж самі 30 дисциплін із плану правового відділення, тільки відтепер студенти мали їх
засвоїти за один рік. Так, всі студенти другого курсу в 4–5 триместрах вивчали 10
загальних юридичних курсів (новою була лише дисципліна «Історія права великої
Росії, західної Росії і України», її вів академік М. П. Василенко). У шостому
триместрі запроваджувалася диференціація на судове та адміністративне відділення,
де студенти судового відділення опановували 11 предметів, а 10 дисциплін мали
вивчати студенти-адміністративісти (додаток С.1.). Але фактично працювало лише
судове відділення, адже на адміністративне записалось мало студентів і його не
відкрили. Окрім того, для студентів ліквідованих навчальних закладів створювалися
окремі ліквідаційні групи, які потребували особливої програми. Спершу їм було
дозволено закінчити навчання за старим планом університету, виключивши з нього
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римське і церковне право та додавши соціологію та радянське цивільне право. Був
збережений і захист дипломної роботи. А вже 10 квітня 1922 р. для ліквідаційних
груп була затверджена спеціальна програма, яка містила й курси радянського права
[861, с. 391]. Студенти цієї групи мали скласти 8 заліків до 1 травня 1922 р., 9 – в
літньому, 8 – в осінньому триместрі, пройти практику і захистити дипломну роботу.
У наступному 1922/23 н. р. був уведений новий навчальний план. Його
особливістю стало те, що відтепер студенти першого курсу отримували стійкі
соціально-політичні та початкові юридичні знання, але, на жаль, із чотирьох
юридичних дисциплін лише одна (загальне вчення про право і державу) була
обов’язковою. На другому (4–6 триместри) та третьому (7 триместр) курсах
студіювали 22 дисципліни, які формували юридичний світогляд студента та
привчали його юридично мислити. При цьому значну частину часу відводили
практичним заняттям. Третій курс (8–9 триместри) розпадався на судове та
адміністративне відділення. Відтак програма судового відділення, зберігши кращі
традиції дореволюційної юридичної освіти, охоплювала курси кримінальноправового та цивільно-правового напрямку, включаючи процесуальні дисципліни та
техніку судового діловодства. Натомість на адміністративному відділенні увагу
приділяли спеціальним курсам публічного права та техніки адміністративного
діловодства (додаток С. 2.) [861, с. 392]. Новелою цього плану стала практика. Але
він був переобтяжений предметами, і вже в лютому 1923 р. зазнав коректив. Перший
курс, як і раніше, вважався основним факультетом. Для переходу на правовий
факультет було встановлено мінімум (шість предметів, серед них загальне вчення
про державу і право та вступ у вивчення права). У 1923/24 н. р. замість
непопулярного адміністративного відділення було відкрито юрисконсультське. Це
знову

вимагало

змін

навчального

плану.

Для

студентів,

які

обирали

юрисконсультське відділення, додали бухгалтерію, економічну географію України,
описове товарознавство, устрій радянських господарських установ та техніку
юрисконсультських висновків (додаток С.3.).
А вже у 1924 р. на Першій всеукраїнській нараді з питань освіти було
затверджено «нормальний навчальний план» [200, с. 46–49]. Він включав основні й
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факультативні дисципліни (не більше п’яти в триместрі) з поділом на лекції та
практичні (разом не більше 36 годин на тиждень). Відтепер основний факультет
ліквідували, а правові факультети отримали перший курс, де читалися соціальнополітичні та правові дисципліни, які мали пропедевтичну мету – познайомити з
юридичною термінологією й основами права в системному та історичному розрізі,
але вилучивши історію і догму римського права. Другий курс був покликаний дати
юридичну освіту, тож вивчалися фундаментальні правові дисципліни, догма
діючого радянського права. На третьому курсі було дві групи предметів: загальні і
спеціальні для кожного відділення. Особлива увага в новому плані приділялась
практичним заняттям. Предметні комісії інститутів могли самостійно обирати види
таких занять, утім НКО наполегливо рекомендувало два їх види: практичні,
пов’язані з теоретичним курсом (вели професори), і особливі заняття для вивчення
емпіричного матеріалу (вели практичні працівники) [157, арк. 46].
У КІНГ, дотримуючись цих вимог, у 1924/25 н. р. було запроваджено новий
план, щоправда, правовий факультет був перейменований у «цикл», а відділення – в
«ухили» (судовий та адміністративний; юрисконсультський був ліквідований).
Студенти за стандартом вивчали не більше п’яти предметів у триместрі, загальна ж
кількість занять не перевищувала 36 годин на тиждень. Особливі практичні заняття
були організовані у формі семінарів із базових дисциплін, для яких відводився
літній триместр. Новим предметом для студентів адміністративного ухилу було
українознавство, а судового ухилу – факультатив «Історія українського права у
зв’язку з економічним побутом України» (додаток С.4.). Проте й цей план не став
постійним, стабільності не варто було очікувати; реформи тривали й надалі.
Уже в наступному році факультетська структура була відновлена, а поряд із
судовим діяло адміністративно-юрисконсультське відділення, відтак до навчального
плану додали кілька предметів (комунальне законодавство, право страхування,
промислове право, демографічну статистику). Окрім звичних практичних занять (їх
називали семінарами) запроваджувалися підвищені семінари (для них відводилося
від шести до 12 годин на тиждень). На судовому відділенні діяли семінари: з
господарського права, карного права та кримінальної соціології; на адміністративно-
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юрисконсультському – із земельного, житлового, банківського, транспортного,
біржового права та техніки складання договорів (додаток С.5.). У 1925 р. увели
п’ятиденку та 45-хвилинну академічну годину. Одне заняття тривало дві академічні
години без перерви. Щоденно проводилося три заняття, тобто шість академічних
годин із перервами між ними по 15 хвилин [840, с. 94].
У 1926/27 н. р., у зв’язку з переведенням інститутів республіки на 4-річний
строк навчання, плани знову змінилися. Як і раніше, навчальний тиждень становив
36 годин, предмети поділяли на основні та додаткові. Кожний рік навчання мав
визначені цілі: перший – увести в царину правничої думки; другий – вивчити
основні юридичні дисципліни; третій – дати спеціальні знання, а четвертий –
поглибити знання на окремому відділенні. Потреба у юристах-господарниках
зумовила відновлення окремого господарсько-юрисконсультського відділення.
Особливого значення набули іноземні мови та військові дисципліни (військовим
керівником КІНГ у вересні 1926 р. був призначений викладач державного права
Л. С. Карум). Дев’ятий триместр відводився на практику, а 12-ий – для підготовки
кандидатської роботи, яку готували з визначених планом предметів (додаток С.6.).
З 1928/29 н. р. замість поняття «відділення» стали вживати термін «фах». Із
вересня 1929 р. замість триместрів вводили два семестри, а навчальний рік відтепер
розпочинали 1 вересня. Навчальний план 1929/30 н. р. передбачав утворення
спеціальних циклів у рамках окремого фаху. Для ще глибшої спеціалізації судовий
фах утворював військово-судовий цикл, а господарський фах – юрисконсультський і
міжнародний (додаток С. 7.). Щоб виконати п’ятирічний план випусків спеціалістів,
у листопаді 1929 р. було поновлено 3-річний термін навчання. Навчальний план
знову мав бути змінений, що пояснювалось ще й реорганізацією правового
факультету у факультет радянського будівництва та права. Вже у січні 1930 р. мали
утворити два відділення: адміністративно-судове та радянського будівництва [68,
арк. 14]. Та реалізувати його не вдалося через ліквідацію факультету.
Спеціалізацію

студентів

на

судовому,

адміністративному

і

юрисконсультському відділеннях передбачав й перший навчальний план для
правників ХІНГ, розроблений спеціальною комісією на чолі з професором
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В. І. Сливицьким. Щоправда, повністю реалізувати його відразу не вдалося. Тому
спочатку були сформовані групи адміністративістів, криміналістів та цивілістів.
Правознавчі предмети були поділені на основні (обов’язкові) та факультативні. На
першому курсі (основному факультеті) із правових дисциплін читалося лише вчення
про право і державу. Для другого курсу обов’язковими були 10 галузевих предметів,
а для груп криміналістів та цивілістів читали від двох до чотирьох додаткових
предмета [861, с. 410]. На третьому курсі студенти вивчали п’ять обов’язкових
предметів (цивільне право, кримінальне право, цивільний процес, кримінальний
процес, торгове право) та відшліфовували спеціалізацію у групах цивілістів,
криміналістів та адміністративістів, вивчаючи додаткові курси (додаток Т).
Але вже наступного року навчальні плани були змінені. Другокурсникам
читали дев’ять юридичних та дві економічні дисципліни. На третьому курсі
пропонували спеціалізацію на судовому та адміністративному відділеннях. Відтак
ті, хто обирали судове відділення, вивчали вісім загальних дисциплін, а такі курси,
як: цивільне судочинство, кримінальна політика, кримінальне судочинство,
адміністративне

право

вивчалися

поглиблено.

Студентам

адміністративного

відділення читали шість загальних курсів, а глибоку спеціалізацію забезпечувало
вивчення місцевих фінансів, комунального господарства та факультатив і спецкурс
адміністративного права (додаток Т.1.).
Звісно запровадження спеціалізації переобтяжувало навчальний процес. Через
багатопредметність та обмежений час для занять доводилося працювати без
вихідних. Тому, щоб швидко підготувати практичного працівника, навчальні плани
підлаштовувалися до визначеної мети окремої спеціальності. Всі дисципліни мали
являти собою одне ціле, де його елементи (окремі дисципліни) чітко відповідали б
загальному завданню інституту [154, арк. 15]. Студент мав направити сили і час на
вивчення основних предметів, неосновні ж науки вивчались обмежено.
Тож новий навчальний план правового факультету ХІНГ 1923/24 н. р.
передбачав, що студенти першого (основного) курсу, як і раніше, вивчали лише
одну правову дисципліну – вчення про державу і право, щоправда, додатково був
організований ще й семінар. Перелік предметів другого курсу майже не змінився,
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лише додалися основи соціальної медицини і гігієни та практичні заняття з історії
інститутів права, основ цивільного права та адміністративного права. Натомість
план третього курсу зазнав кардинальних змін. Було ліквідовано поділ на
відділення. Студенти вивчали 17 основних дисциплін та відпрацьовували практичні
заняття з цивільного права, цивільного і кримінального судочинства і семінар з
прикладної економіки [861, с. 414]. Господарсько-правовий та криміналістичний
семінари діяли як факультативи, половина занять із судової медицини теж стали
факультативними, а судова психіатрія викладалася в позаурочний час (додаток Т.2.).
Навесні 1924 р., виконуючи настанови Першої всеукраїнської наради з питань
освіти, професор В. М. Гордон (із 1923 р. – декан факультету) направив на
затвердження НКО новий навчальний план. І хоча головним принципом його
побудови мав стати вузький практицизм, професор пропонував навчати студента
«мислити та самостійно організовувати на науковій основі окрему, хай навіть досить
вузьку, сферу життєдіяльності». Тому передбачалося створення двох відділень:
судово-господарського

та

адміністративно-господарського.

Тоді

як

окреме

юрисконсультське відділення професор вбачав недоцільним, адже необхідні
юрисконсультам знання можна здобути на існуючих, де запропоновані економічні
курси та широкий «господарський підхід» при вивченні права [162, арк. 598, 602].
При формуванні плану за основу було взято два принципи: 1) концентроване
вивчення дисциплін; 2) практична проробка предмету [162, арк. 603]. Кожний
триместр мав дві основні дисципліни, опанувати які потрібно було не стільки на
лекціях, скільки на практичних заняттях та семінарах. Паралельно викладалися 2–3
додаткові предмети, матеріал яких адаптувався до визначеної спеціальності. Тобто,
перший курс відводився для юридичної пропедевтики, другий курс – для знайомства
з діючим правом, третій курс – для глибокої спеціалізації. Тож, навчальний план був
спрощений, кількість дисциплін зведено до мінімуму. Першо- та другокурсники
обох відділень опановували всього по сім дисциплін за рік.

Натомість

третьокурсникам

триместрі

судово-господарського

відділення

в

осінньому

викладали чотири предмети, а весняний триместр відводився для практичних занять
та

роботи

в

семінарах

(криміналістичному,

торгово-правовому,

державно-
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адміністративно-фінансовому).

Третьокурсники

адміністративно-господарського

відділення впродовж року працювали в адміністративному семінарі, в осінньому
триместрі вивчали п’ять предметів, а у весняному – три (додаток Т.3.) [861, с. 416].
Такі ж підходи до формування навчальних планів використовували й в ОІНГ.
Перший навчальний план для одеських правників розробив Є. В. Васьковський.
Зберігаючи кращі традиції колишніх юридичних факультетів університетів, цей
план пропонував широке вивчення юридичних і економічних наук. Усі предмети
були

об’єднані

в

п’ять

груп:

1) публічно-правові;

2)

цивілістичні;

3) криміналістичні; 4) економічні; 5) загально-правові та методологічні [861, с. 421].
Факультет готував адміністраторів, судових діячів та організаторів господарських
установ, тож утворювалися адміністративне, судове та господарське відділення [844,
с. 118]. Відкривати відділення планували по мірі їх укомплектованості (мінімум –
15 осіб). Студенти могли записуватися на два відділення одночасно. Але,
насамперед через брак фінансів їх відкриття відкладалося [861, с. 422].
На першому (загальному) курсі вивчали соціально-політичні науки та загальні
курси з юридичних і економічних наук. Так, першокурсникам викладали загальне
вчення про право і державу та порівняльну історію права (лекції, практичні заняття і
семінари). Для переходу на факультет був встановлений академічний мінімум
(іспити із правових дисциплін, із іноземної мови та заліки з практичних занять) [861,
с. 423]. Далі предмети розподілялися на основні та додаткові. Для другого курсу
основними предметами були 5 галузевих дисциплін, з яких читали лекції та
практичні заняття, а з цивільного та кримінального права проводили ще й семінари.
Для додаткових чотирьох предметів відводилося значно менше часу (година в
тиждень). На третьому курсі обох відділень вивчали основні дисципліни: торгове
право, цивільне судочинство, кримінальне судочинство, міжнародне приватне
право, кримінальну політику, судову медицину та судову психопатологію. З цих
предметів проводилися лекції, практичні заняття та семінари з цивільного та
кримінального судочинства. Спеціалізацію на судовому та адміністративному
відділеннях забезпечували й додатковими (від чотирьох до восьми) курсами
(додаток У). Вивчали й французьку, німецьку, англійську та італійську мови.
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У 1922/23 н. р. бажаючих навчатися на адміністративному відділенні
виявилося небагато, тому його об’єднали з судовим дещо змінивши план [861, с.
424]. Хоча зауважимо, що й цей план був тимчасовим. Вже наступного року на
першому (загальному) курсі із правових дисциплін залишили лише вчення про
право і державу, яке читали два триместри [158, арк. 2]. Студенти-юристи другого
курсу протягом двох триместрів вивчали дев’ять предметів. На третьому курсі
викладали 15 дисциплін. А бажаючим навчатися на адміністративному відділенні
(його знову планували відкрити) додатково пропонували читали спеціальні курси
аграрного, продовольчого та кооперативного права, відокремлення церкви і держави
та законодавства про народну освіту (додаток У.1.).
У 1924 р. було затверджено узгоджений навчальний план для всіх правових
факультетів. І хоча плани в КІНГ, ХІНГ та ОІНГ формувалися з урахуванням
місцевих особливостей, коштів, які виділялися окремому інституту, та досвіду
колективу факультету, вони мали зважати на загальні принципи: скоротити години,
ліквідувати багатопредметність, вилучити суто «наукові» дисципліни. Відтак у
1924/25 н. р. в ОІНГ почав діяти новий план. Перший (загальний) курс був
розформований. Відтоді правовий факультет мав три курси. На першому курсі
студенти, окрім соціально-політичних наук, стали вивчати загальне вчення про
право і державу, історію правових інститутів, введення у вивчення права та
державне право. Другий курс об’єднував сім базових дисциплін. На третьому курсі
пропонувалася спеціалізація на судовому та адміністративному відділеннях.
Студенти судового відділення вивчали курси їх спеціалізації та працювали в
криміналістичному та господарсько-правовому семінарах підвищеного типу. Між
тим на адміністративне відділення записалося лише три студенти, тож його знову не
відкрили. Але для бажаючих мати таку спеціалізацію читали спецкурси публічного
права та вели підвищений семінар з адміністративного права (додаток У.2.).
На жаль, і цей навчальних план не став постійним. Архівні матеріали свідчать,
що в ОІНГ вони змінювалися щороку. Однак, на відміну від КІНГ та ХІНГ,
організувати в Одесі роботу спеціальних відділень так і не вдалося. Поглиблювали
спеціалізацію на факультативах, які діяли як спеціалізовані ухили чи як семінари
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підвищеного типу. У 1925/26 н. р. було скорочено перелік предметів, а судову
психопатологію, правопорушення неповнолітніх, всезагальні адміністративні союзи
держав та кримінологічний, господарсько-правовий, адміністративний семінари
підвищеного типу перетворили на факультативи (два на вибір були обов’язковими)
(додаток У.3.). У навчальному плані на 1926/27 н. р. список дисциплін майже не
змінився, але його особливістю стало формування спеціальних кримінологічного,
цивілістичного, адміністративного, публічно-правового ухилів у межах яких
вивчали групи споріднених наук (додаток У.4.).
З переходом інституту на 4-річний строк навчання новий план знову був
змінений. Хоча загальний термін навчання був збільшений, влада намагалася
зменшити навантаження студента (мало становити 36 годин в тиждень). Водночас
обов’язковими ставали іноземні мови та військові дисципліни. Спеціалізація
правників ОІНГ вводилася з третього курсу як праця в семінарах підвищеного типу.
А от на четвертому курсі студенти поглиблювали знання пропонованих ухилів,
вивчаючи від п’яти до 10 спецкурсів та виконуючи проектну роботу (додаток У.5.).
Навесні 1929 р. навчальний план знову зазнав коректив. Першокурсникам стали
читати українознавство. На другому курсі збільшили тижневе навантаження з
кримінального та господарського права. На третьому курсі збільшили практичні
заняття з кримінального та цивільного процесу. Увели новий курс «кримінальна
політика» для четвертокурсників [128, арк. 5]. До предметів ухилів додали практику
в Кабінеті вивчення злочинності та особистості злочинця [128, арк. 6]. Щоправда,
належно організовувати її не вдавалося, тому вже восени збільшили години судової
медицини та курсу боротьби з дитячими правопорушеннями [129, арк. 1].
За планом нового 1929/30 н. р. на четвертому курсі мали діяти судовий та
адміністративно-господарський цикли. Запроваджувався й семінар підвищеного
типу з трудового права. Водночас новелою цього плану став спеціальний курс
історії українського права (додаток У.6.). Викладати його став М. Є. Слабченко. У
грудні було навіть затверджено програму семінару підвищеного типу з історії
українського права [861, с. 427]. Однак тоді ж постало питання про реформування
факультету в напрямі радикальної економізації його плану, а повернення до 3-
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річного строку навчання зумовило скорочення теоретичних та історико-правових
курсів. Водночас запровадження семестрів та семестрового переведення студентів
мало на меті швидко підготувати правника-економіста. Тому навчальний план
коригували «на ходу». Тож за весь час діяльності факультету так і не було
вироблено сталого навчального плану, а безладдя з постійним його оновленням та
нехтування юридичними науками вело до поширення правового нігілізму.
Утім, незважаючи на всі складності, у 1920-х рр. інститути народного
господарства були провідними закладами УСРР. Викладачам вдалося зберегти
наочний матеріал та інвентар лабораторій, кабінетів, музеїв, бібліотек. У 1921 р. у
КІНГ була 21 навчально-допоміжна установа, серед яких кабінет соціології і права, з
1923/24 н. р. – юридичний кабінет, а згодом для юристів діяли кабінети: приватного
права (завідувач – А. Е. Кристер; асистент – О. С. Добров), публічного права
(завідувач – М. М. Паше-Озерський; асистент – С. В. Ейсман) та юридична клініка
(керівник – А. С. Звоницька, потім – В. М. Гаккебуш, а з 1926 р. – М. О. ЧельцовБебутов; асистент – С. І. Тихенко). Для правників ХІНГ діяли кабінети семінару
державних наук, криміналістичного та цивілістичного семінарів, а згодом було
створено

зведений

правовий

кабінет

юридичних

семінарів

(завідувач

–

В. М. Гордон), куди була переведена юридична бібліотека університету. Відкрився
він 1 лютого 1923 р., і вже у перший місяць щонайменше 250 осіб скористалися його
бібліотекою. Згодом запрацювали ще й цивілістичний кабінет та консультація з
юридичних питань [861, с. 413]. Кабінет соціально-правових наук, який мав власну
бібліотеку діяв і на правовому факультеті ОІНГ [861, с. 434].
Основними формами занять спочатку залишалися лекції. Втім, оскільки
основним прийомом навчання мала стати самостійна робота, то лекції здебільшого
присвячувалися методологічним питанням окремої науки. Серед інших форм занять
все частіше стали впроваджувати практичні заняття та семінари, які вимагали від
студентів досить високого рівня самостійності, ініціативи, вміння працювати з
літературою, вести дискусії та навичок індивідуальної та колективної роботи [808, с.
158]. Згодом значну частку аудиторного часу відводили семінарам підвищеного
типу та більшого поширення набували наукові гуртки, виробничі екскурсії,
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практика та стаж. Вони активізували працю студента, робили її індивідуалізованою,
поєднували теорію з практикою. Окрім того, обов’язковими були курсові роботи з
окремих дисциплін, кандидатські роботи (готувалися студентами після закінчення
теоретичного курсу та практики на останньому курсі, їх публічний захист не
передбачався) та дипломні (кваліфікаційні) роботи (після їх успішного захисту
видавали диплом про освіту).
Реалізувати такі навчальні плани можна, якщо змінити вимоги до вступника.
Абітурієнт повинен був мати певний інтелектуальний рівень розвитку. При цьому
загальні здібності до глибокого мислення та досвід суспільної роботи був
необхіднішим, ніж обсяг знань середньої школи [854, с. 30]. Але вступ до інститутів
проходив за загальними правилами, тобто з використанням планової розкладки, яка
була введена із метою розшарування та пролетаризації студентства. Тож
абітурієнтами часто ставали особи, які мали елементарні знання початкової школи.
Але гостра потреба у фахівцях змушувала владу до запровадження жорстких
вступних вимог. І у вересні 1926 р. вступ до вищої школи за розкладкою був
скасований, що дало змогу відбирати більш підготовлених вступників.
Практичні заняття та семінари стали найбільш бажаними для студентів. Поперше, через брак книг та часу вчитися вдома та в бібліотеках не було змоги, подруге, пролетарському студентству необхідна була «трибуна для виступів». Однак
велика кількість груп, відсутність необхідної навчальної літератури, різний рівень
підготовки студентів гальмувало розвиток цієї системи. Втім вже у 1922 р. у ХІНГ з
дев’яти правових дисциплін вели практичні заняття. Далі список практичних занять
із предметів поповнився, а вести їх стали не лише професори та асистенти, а й
аспіранти науково-дослідної кафедри «Проблеми сучасного права», яка діяла при
ХІНГ [861, с. 413]. Зауважимо, що ці заняття проводилися у вечірній час після
лекцій за розкладом і не входили у навантаження викладачів, а відтак не
оплачувалися. У весняному триместрі 1924 р. вже 14 викладачів вели практичні і
семінарські заняття з 12 предметів [861, с. 414]. Навчальним планом 1922/23 р.
правового факультету КІНГ передбачалося проведення практичних занять з
цивільного права, цивільного процесу, кримінального права, кримінального
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процесу, торгово-промислового права. Згодом вдалося налагодити такі заняття з
дев’яти предметів. Викладач вибирав метод проведення заняття із переліку, що
пропонувався, адаптуючи різні прийоми і способи до власного курсу [861, с. 396].
Скажімо, практичні з цивільного процесу С. Й. Вільнянський вів двома способами:
1) розбір казусів, 2) доповіді студентів, присвячені окремим інститутам процесу
[154, арк. 189]. Популярними були розслідування справ, інсценування судових
процесів за оригінальними фабулами, реферати, індивідуальні і колективні
повідомлення студентів, письмові роботи в аудиторії. Широко вживаним було
колективне читання книг, журналів, законів. Успішність студентів перевірялася
комбіновано: усні репітеторії, доповіді, письмові праці [861, с. 397].
Важливо, що відповідно до вимог НКО з 1924 р. такі заняття стали
обов’язковими, методи їх ведення чітко окреслені, а програми цих занять
затверджував Методком Укрголовпрофосу [159, арк. 96]. Обов’язковими були й
звіти про виконання програм таких занять. НКО рекомендував організовувати два
види занять: практичні, пов’язані з теоретичним курсом (вели професори, їх згодом
стали називали семінарами), і особливі заняття для вивчення емпіричного матеріалу
(вели практичні працівники) [157, арк. 46]. Особливі практичні заняття із базових
дисциплін організовувалися у формі семінарів у літньому триместр. До того ж окрім
звичних семінарів запроваджувалися семінари підвищеного типу, для яких
відводилося від 6 до 12 годин на тиждень.
Так як предметні комісії інститутів могли самостійно обирати види занять, то
правники ОІНГ запропоновувади такий розподіл: аудиторні та позааудиторні
заняття. До перших належали лекції (проводилися у формі співбесід), практичні
заняття (де розв’язувалися задачі та казуси, опрацьовувалися першоджерела),
семінари (групові заняття-дискусії за тезами доповідей) та «акордні заняття»
(колективне виконання завдання, наприклад, інсценування судового розгляду) [861,
с. 432–433]. Позааудиторні заняття включали навчальні екскурсії (в БУПР,
реформаторій), навчальні відрядження (стаж), наукові відрядження (спостереження
на місці та наочне ознайомлення з майбутньою діяльністю) та «акордні заняття»
(виконання групою випускників під наглядом викладача особливої роботи, як-то

339

збір та обробка статистичних матеріалів, анкетування та обробка цих результатів,
підготовка звітів) [861, с. 433]. Особливу увагу приділяли вибору методів ведення
занять (співбесіди, робота в групах, розбір казусів та судових справ) [861, с. 434].
Очевидно, що успішна робота таких занять залежала від рівня підготовки
аудиторії. Проте політика пролетаризації вела до різкого зниження освітнього рівня
студентів,

загальна

низька

підготовка

пролетарських

вступників,

умовні

зарахування та переведення слабких і неуспішних зводили нанівець усі зусилля
професури. Тож щоб попередньо виявляти рівень засвоєння матеріалу та готовність
студентів працювати на практичних заняття та семінарах, запровадили триместрові
колоквіуми, додаткові залікові сесії та мінімум і максимум при переході з курсу на
курс. Була запроваджена й жорстка дисципліна. Відвідування занять стало
обов’язковим. Було введено контроль знань трьох видів: поточний (кількісний),
періодичний (якісний) та спорадичний (індивідуальний). Перший передбачав облік
відвідування лекцій, семінарів, практичних занять, для цього ввели систему табелів
та реєстраційні журнали. Якісна перевірка являла собою мінімум заліків, які студент
мав скласти для переходу на інший триместр. Заліки оцінювали з диференціацією
незадовільно, задовільно та відмінно. В останньому триместрі в анкету студента
викладач кожної дисципліни вносив відмітку про його здібності. Були вироблені
форми контролю знань: колоквіум, лабораторні, групові, індивідуальні роботи,
семінари та самостійне дослідження студентом питань життя [66, арк. 2]. Нарешті,
індивідуальний контроль проводив викладач під час будь-якого заняття. Однак його
результати були формальними і жодним чином не впливали на загальну оцінку
студента, а з поширенням бригадно-лабораторного методу він втратив актуальність.
Серед інших форм занять, важливу увагу приділяли студентським гурткам.
Так, на правовому факультеті КІНГ в різний час діяло щонайменше 8 гуртків. З
січня 1924 р. потужно працював страховий гурток, де вивчали міжнародне страхове
законодавство.

Його учасниками були студенти, викладачі та працівники

Держстраху, Соцстраху та Коопстраху (всього 98 осіб). У 1927/28 н. р. діяли гуртки:
міжнародного права (керував В. Ф. Яновський, склад – дев’ять осіб); цивільного
права (керівник – Б. О. Язловський, склад – 25 учасників); кримінального права
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(керівник – М. М. Паше-Озерський, склад – 50 учасників); філософії права, з 1929 р.
– філософсько-правовий (керівник – В. І. Бошко, склад – 15 осіб). Окрім цього, у
1927–1928 рр. працювали: гурток судової промови (керівники Є. І. Кельман,
В. І. Бошко, М. О. Чельцов-Бебутов), гурток воєнного права та гурток державного
права (керівник Л. С. Карум) [861, с. 398].
Виробничі екскурсії як метод навчання впроваджували на семінарах із судової
медицини та судової психіатрії. Так, студенти-кінговці відвідували психіатричну
лікарню, установи пенітенціарної системи, спостерігали за душевнохворими
злочинцями, були присутні під час проведення професором В. М. Гаккебушем
судово-медичної експертизи [62, арк. 55]. Реформаторію неповнолітніх, БУПР,
окружний суд відвідували з виробничими екскурсіями студенти-правники ХІНГ та
ОІНГ [168, арк. 143, 145; 861, с. 433].
Практика і стаж були покликані перевірити здібності застосовувати свої
теоретичні знання для розв’язання практичних завдань, при цьому від студента
вимагалося не механічне повторення вивченого, а критичний аналіз. Так, практику
як окрему форму навчання першими апробували ще до офіційного її запровадження
на правовому факультеті КІНГ. Вже в 1922 році перші 32 студенти два місяці
практикували в органах юстиції м. Києва. Її доцільність вбачали «в істотних для
слухачів моментах відриву від «сухого академізму». Пропонувалося також
перетворити інститути практикантства та стажування на резерв кандидатів на
посади з обліком усіх молодих юристів в установах НКЮ [59, арк. 13]. Виробнича
практика розглядалася як досить вагомий метод навчання, навіть вивчалися
пропозиції про її оплату, але питання залишилося не вирішеним і, врешті, ніяких
переваг при заміщенні посад вона не надавала. Однак жваві дискусії вчених і
представників державних структур завершилися розробкою інструкції про порядок
залучення студентів на практику. Хоча діяльність практикантів обмежувалася
виключно технічною роботою та спостереженнями за слідчими діями несекретного
характеру, практика мала позитивні результати.
Студенти-юристи практикувалися в Губсудах, нарсудах, слідчих частинах
Губсудів, в колегії захисників, у прокуратурі, в юридичних відділах Губвиконкомів
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та різних установ. Контролював хід практики асистент факультету. Студенти вели
щоденники (завірялися адміністрацією установи) та готували звіти, які разом із
конфіденційним відзивом відповідної установи заслуховували в засіданні комісії з
практикантства і стажу. Існував обов’язковий захист практики [63, арк. 2–3]. Втім,
кількість практикантів була незначною. У 1922 р. на канцелярських посадах у
нарсудах та прокуратурі практикувалося 17 правників КІНГ, а 15 були направлені в
нарсуд народними засідателями. У 1923 р. на практиці перебували 88 студентів, а в
першій половині 1924 р. ще 43. У 1924/25 н. р вже 132 особи проходили практику.
Натомість у 1926 р. НКО надав правовому факультету всього 8 місць практики, 76
осіб влаштувалися самостійно, а 49 були невлаштовані [861, с. 400].
Організувати стаж для юристів було ще складніше, ніж практику. І хоча всі
координаційні функції щодо стажу було покладено на Центральну міжвідомчу
комісію з практики і стажу, ситуація залишалась критичною. Восени 1923 р.
проходження річного стажу було під загрозою, квот не було і лише за власними
домовленостями КІНГ вдалося влаштувати вісім стажерів. Й надалі ситуація
залишалася складною. Кілька випускників одержали стажерські місця, передусім ті,
які добре зарекомендували себе ще під час практики. У 1924/25 н. р. факультет мав
20 місць для стажування. У першому триместрі 1925/1926 н. р. в нотаріаті
стажувалося всього п’ять випускників факультету, а в семінарі для вивчення
цивільного права ВУАН як стажери працювало ще троє. У 1926 р. НКО надав
факультету лише 12 місць для стажування, ще 12 місць отримали самі випускники,
але невлаштованими залишилося 87 осіб. У 1927 р. було вже 25 направлень на
стажування та 12 місць студенти віднайшли самотужки, що становило ледь більше
20 % випускників, але 135 випускників залишилися без стажування [861, с. 400].
Вкрай складно було відшукати стажерські місця й одеситам. У 1924 р.
стажкомісія організовувала стажування лише 21 із 91 випускника, ще 40
влаштувалися самостійно, тоді як решта не стажувалися. Із 74 юристів випуску
1925 р. стажкомісія влаштувала 25 осіб, 15 самостійно знайшли місця стажування,
решта не змогли пройти стажування. Відтак, у 1927 р. на факультеті констатували, що
119 випускників лише у 1923/24 н. р. та 1924/25 н. р. не отримали дипломи [861, с.
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435]. Тож керівництво ОІНГ клопотало про можливість запровадити екстернат,
зараховувати практичну діяльність за стаж, встановити відстрочку для захисту
дипломних робіт. Відтак, в ОІНГ у 1927 р. випускникам попередніх років дозволили
скористатися спрощеним порядком. І вже восени 63 студентам випуску 1923/24 н. р.
та 39 – випуску 1924/25 н. р. дозволили захищати дипломи. У 1928 р. 12 особам було
зараховано стажування [861, с. 435].
Тож при порівняно великих випусках дипломи про вищу освіту отримували
одиниці. Адже без стажування випускник не міг захищати дипломну роботу.
Зауважимо, що спочатку процедура захисту дипломів в інститутах була
змодельована на зразок захисту дисертації. Факультетська комісія затверджувала
тему роботи та призначала наукового керівника. Допуск до публічного захисту
здійснювався на підставі його відгуку. З роботою, яка подавалася до канцелярії
факультету, міг ознайомитися кожен бажаючий. За згодою наукового керівника
призначався офіційний опонент (випускник чи професорський стипендіат). Захист
відбувався на засіданні факультетської комісії під головуванням декана [60, арк. 15].
Остаточне ж рішення про присвоєння ступеня кандидата права затверджувало бюро
інституту. Згодом захист відбувався в державних комісіях при інститутах. Саме
вони присуджували кваліфікацію випускникам, але допуск до захисту давала
Центральна міжвідомча комісія з практики і стажу, після зарахування стажу.
І хоча правові факультети інститутів народного господарства щорічно мали
чималі випуски, дипломованих юристів-спеціалістів бракувало, насамперед через
проблеми з організацією стажування випускників.
Втім правові факультети інститутів народного господартва у 1920–1930-х рр.
були потужними осередком підготовки кваліфікованих фахівців. І хоча пролетарські
вступники мали певні переваги при вступі в інститути, втім у перші роки діяльності
правові факультети не були пролетарськими, а їх студентство ще рекрутувалося з
непролетарських

верст.

Тож

основну

когорту

їх

студентства

становили

представники інтелігенції. Так, станом на 1 січня 1924 р. серед правників КІНГ
переважна більшість понад 60% (257 осіб) були представниками інтелігенції, а
робітників було біля 20 % (84), селян – біля 12 % (49). За національністю євреї
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становили майже 72 % (304 особи), українці – 17 % (73), росіяни – 10 % (46) всього
студентства факультету [155, арк. 1]. У ХІНГ у 1922/23 н. р. майже 90 % (386)
студентів-юристів були інтелігентами, тоді як селян було біля 5 % (23 особи),
робітників – біля 3 % (12 осіб) та біля 3 % (12 осіб) значилися як інші. За
національністю також переважали євреї – їх було 70 % (307 осіб), тоді як українців –
майже 6 % (25 осіб), росіян – 21 % (93 особи), решта – п’ять студентів були іншої
національності

[152,

арк.

2].

Правовий

факультет

ОІНГ

спочатку

був

укомплектований із студентів ліквідованих навчальних закладів, тож у 1921 р.
інтелігентів серед них було 86 % (155 осіб), робітників – біля 11 % (19 осіб) та селян
біля 3 % (5 осіб). За національністю також переважна більшість були євреями –
понад 73 % (131 особа), росіян – понад 21 % (38 осіб), українців – 0,6 % (1 особа) та
10 студентів – понад 5 % значилися як інші [151, арк. 5].
Хоча влада намагалася змінювати соціальний склад студентів-правників,
проводячи «класовий відбір», але пролетаризація правових факультетів йшла
повільно. Щоправда, вища юридична освіта, як і раніше, залишалася прерогативою
чоловіків, яких станом на 1 січня 1924 р. серед юристів КІНГ було 95,3 % (403
особи), тоді як жінок лише – 4,7 % (20 осіб) [155, арк. 1]; у ХІНГ – 59 % (256 осіб),
натомість 41 % (177 осіб) – жінки [152, арк. 2]; у ОІНГ – 75 % (136 чоловіків) та
25 % (43 жінки) [151, арк. 5].
Корпус правників інститутів народного господарства був порівняно великим,
хоча набори юристів поступово зменшувалися. Точні дані контингенту правових
факультетів встановити важко, адже навіть упродовж окремого навчального року
кілька разів він змінювався (випуски і захисти дипломів відбувалися тричі на рік).
Студентський склад змінювався й через поновлення та переведення із інших
навчальних

закладів,

а

також

відрахування

за

неуспішність.

Водночас

пролетарських студентів, які не могли вчасно опанувати курс, залишали на
повторний рік. Так, восени 1923 р. 61 студента правового факультету КІНГ за
академічну неуспішність залишили на другий рік. Тоді ж в ОІНГ визнали, що
прийом 1923 р., хоч і був досить задовільним за соціальним складом, страждав
недостатньою підготовкою абітурієнтів. Керівництво закладу пішло навіть на крайні
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заходи – 26 % слухачів 7-го триместру перевели на 3-ій триместр [153, арк. 37]. Тоді
як непролетарським студентам влаштовували соціальні «чистки». На початку осені
1924 р. було відрахувано 106 правників КІНГ, а в листопаді як «соціальнонепридатний елемент» відрахували ще 23 особи та 13 – як академічно невстигаючих
[861, с. 402]. В ХІНГ у 1922/23 н. р. за неблагонадійність, неуспішність чи несплату
за навчання відрахували 64 студентів, більше половини із них – 33 особи – як
«чужий елемент». Восени 1923 р. відрахували 96 осіб, що загалом становило 20,8 %
всіх студентів факультету [861, с. 417]. У 1924 р. в ОІНГ було відраховано 32
студенти-юристи, всі за соціальним станом походили з інтелігенції, щоправда,
підстави для відрахування у них були різні: як «соціально-чужий елемент», як
«академічний баласт», як «непридатних до майбутньої діяльності». У 1928/29 н. р.
відрахували 13 правників, цього разу через: «дискредитуючу поведінку»,
«неприпустиме ставлення до командування Червоної армії», «вороже ставлення до
колективу студентства», «приховування соціального стану», «позбавлення їх батьків
виборчих прав» [861, с. 432].
Архівні документи дали змогу встановити деякі показники діяльності
правових факультетів. Так, навчання на правовому відділенні КІНГ розпочали 222
студенти. Станом на січень 1922 р. їх було 244 особи, у літньому триместрі
навчалося 282 особи, у січні 1923 р. – 252, але вже весною їх залишилося лише 230
[861, с. 401]. Далі спостерігалося значне збільшення студентства (до факультету
було приєднано перший курс та переведено студентів ліквідованого Київського
технікуму зовнішніх зносин). Восени 1923 р. на факультеті навчався 491 студент.
Станом на 1 січня 1924 р. їх було 423 особи, а навесні налічувалося 480. Щоправда,
вже восени цього ж року було проведено академічну «чистку» і студентів
факультету залишилося 297 [861, с. 402]. Початок 1925/26 н. р. знову був відмічений
збільшенням студентів – їх було 490 [167, арк. 6]. Але різке обмеження наборів
абітурієнтів у наступні роки вплинуло на кількість студентів-юристів. Уже з
1926/27 н. р. їх контингент поволі скорочувався: якщо у 1925 р. їх було 490, в
1926 р. – 398, у 1927 р. – 341, то в жовтні 1927 р. залишилося лише 298 [654,
С. ХVІІ]. На початку 1922 р. студентів юристів ХІНГ було 192 особи, вже на новий
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навчальний 1922/23 н. р. їх стало 433 особи, станом на 1 січня 1923 р. їх кількість
зросла до 477 студентів, а восени 1923 р. їх було 462 [861, с. 417]. Варто зауважити,
що значною була й плинність студентів. Чистки та тенденції до скорочення наборів
призвели до різкого зменшення студентів-юристів. У жовтні 1925 р. було вже лише
287 студентів, у 1926/27 н. р. – 382, а вже у 1927/28 н. р. на чотирьох курсах
навчалося лише 389 осіб [861, с. 418]. Найменшим за кількісним складом був
правовий факультет ОІНГ. У 1922 р. він налічувалося 180 правників, у 1923 р. – 142,
а вже у 1924 р. – 191. У 1925 р. на факультеті навчалося 197 студентів. У
1926/27 н. р. налічувалася 191 особа, а в наступному – 197. За результатами вступної
кампанії 1928/29 н. р. першокурсниками стали 73 студенти-правники [861, с. 431].
Наявні, але, на жаль, неповні джерела, дають можливість встановити деякі
кількісні показники випусків. Так, лише за п’ять років (з 1921/22 н. р. до
1926/27 н. р.) за нашими підрахунками правивий факультет КІНГ випустив 407
фахівців [861, с. 403]. Але, як уже зазначалося, для отримання диплома випускники
обов’язково мали пройти стаж та захистити дипломну роботу. Тож багато з них,
влаштувавшись на службу, чи навпаки, не отримавши місця для стажу,
відстрочували отримання диплома. Втім, відомо про щонайменше 84 дипломованих
юристів-кінговців [861, с. 403]. Серед них були у майбутньому відомі вчені:
С. М. Братусь, В. П. Завітневич, В. І. Лисовський, А. Є. Пашерстник, О. В. Юрченко.
Випускником факультету був Л. О. Окіншевич, навесні 1922 р. він захистив
дипломну роботу на тему «Вибори гетьмана Лівобережної України в ХVII ст.».
Здобувати юридичну освіту в КІНГ розпочав і П. О. Недбайло [861, с. 404].
Маємо й розрізнені дані про випуски правового факультету ХІНГ. Так, лише
за три роки (1922 р., 1926 р. та 1927 р.) його випускниками стали 371 особа та у 1922
р. 44 юриста захистили дипломні роботи [861, с. 418]. Але незадовільний стан
джерел не дав змоги встановити точні кількісні показники діяльності факультету,
втім його випускниками були відомі діячі: Г. В. Александренко, М. Й. Бару,
М. В. Гордон, М. М. Ємінник, П. О. Недбайло, С. Л. Фукс. Порівняно невеликими
були випуски правового факультету ОІНГ. Однак за кількома уцілілими
протоколами

факультетської комісії

вдалося

встановити,

щонайменше

425
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випускників, із яких 171 особа захистила дипломи [861, с. 436]. Вихованцями
правового факультету ОІНГ були такі відомі вчені, як М. Д. Шаргородський,
Р. О. Халфіна, О. А. Рускол, а також С. М. Цареградський (згодом – директор
Харківського інституту радянського будівництва і права).
Однак наприкінці 1920-х рр. в країні розпочався процес уніфікації освіти. Така
реформа болюче вдарила по правових факультетах, програми викладання яких
змінювалися, зменшуючи догматизм та збільшуючи питому вагу економічних
дисциплін [137, арк. 129]. Тож керівництво факультетів клопотало про дозвіл
випускникам завершити навчання за старими планами, або ж «на ходу» змінити їх,
увівши економічні дисципліни [166, арк. 168].
Втім у 1930 р. інститути народного господарства припинили свою діяльність.
Факультети економічного напряму КІНГ та ХІНГ утворили самостійні інститути, а
економічний факультет ОІНГ розформували, розкидавши студентів по інших
закладах. Правові ж факультети КІНГ та ОІНГ були ліквідовані, а правовий
факультет ХІНГ було виділено у самостійний Харківський інститут радянського
будівництва та права, який згодом перетворили на Харківський юридичний інститут
(нині – Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого). Досить
незначна частина правників ХІНГ продовжила роботу в закладі: С. Й. Вільнянський,
М. В. Гордон,

М. М. Гродзинський,

В. М. Корецький,

С. Н. Ландкоф,

В. І. Сливицький, В. С. Трахтеров та С. Л. Фукс. Завідувачем кафедри теорії
держави і права в 1930–1937 рр. був К. Й. Берновський. В. Л. Кобалевський очолив
кафедру в Харківському інституті комунального господарства, Л. Е. Березов
працював у НКЗС, Я. І. Рапопорт у повоєнний час був деканом обліковоекономічного факультету Харківського інституту радянської торгівлі. Доля інших
юристів ХІНГ була більш складною, навідь трагічною.
Ще на початку 1920-х рр. зі списків викладачів факультету зникли прізвища
А. А. Архіпова, О. Г. Дьякова, Т. П. Єфіменка, А. Б. Леніцького, А. М. Рубашевої,
К. М. Прянішнікова, І. В. Сухоплюєва. З Харкова виїхали В. К. Дябло, Л. В. Забелін,
В. І. Серебровський,

П. Д. Камінська,

П. С. Трублаєвич,

Л. І. Василевський,

О. С. Компанієць, а згодом О. Л. Маліцький, Г. І. Волков, Д. Б. Франк [861, с. 419].
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Перші втрати факультет поніс також ще в 1920-х рр., коли померли
М. А. Остроумов,

В. М. Гордон,

О. Д. Кисельов,

А. С. Ратнер,

Б. П. Куліков,

С. С. Савченко. На початку 1930-х рр. не стало В. М. Доброгаєва, М. С. Бокаріуса, а
згодом М. І. Палієнка та М. О. Максимейка.
Непоправної шкоди харківській юридичній школі завдали масові репресії
1930-х років. Під «розстрільну» статтю потрапили К. Й. Берновський, Г. І. Волков,
О. М. Гладстерн,

А. Ф. Дедусенко,

М. М. Лозинський,

Ю. П. Мазуренко,

М. М. Романюк, І. М. Сіяк, Г. В. Содін, С. П. Штернман. Є свідчення й про загибель
у 1937 р. С. Є. Сабініна. Покарання в тюрмах та таборах відбували О. Р. Гюнтер,
Г. В. Александренко, М. М. Ємінник, Г. Є. Семенова. До кінця не з’ясована доля
інших 14 професорів та молодих викладачів факультету [861, с. 420].
Студентів-юристів правового факультету КІНГ спіткала доля невизначеного
майбутнього. Тільки деякі змогли продовжити освіту в Харківському інституті
радянського будівництва та права. І лише в 1937 р. юридичний факультет відновив
свою роботу в стінах Київського університету, куди повернулися до роботи лише
п’ять викладачів-юристів КІНГ: В. І. Бошко,

П. К. Бонташ,

М. М. Гершонов,

М. М. Паше-Озерський, С. І. Тихенко. Врятували своє життя, відійшовши від
наукової роботи С. М. Іваницький-Василенко та О. С. Добров. Доля ж інших
правників КІНГ була трагічною. Частина їх під страхом репресій, матеріальних
нестач, злиднів, втративши свободу наукової творчості, змушена була виїхати за
кордон, частина передчасно померла, інша – прийняла ідеї революції або змирилася
з ними і поневірялась в уцілілих установах. Але більшість стали жертвами репресій і
лише окремим вдалося пережили лихоліття. Так, в першій хвилі еміграції
батьківщину покинули І. Б. Бернштейн, П. М. Богаєвський, О. О. Гольденвейзер,
О. М. Горовцев, О. О. Ейхельман, М. М. Катков, Д. М. Койген, В. І. Синайський.
Професор С. А. Єгіазаров спочатку перебрався до Одеси, а вже звідти виїхав за
кордон. Долю емігранта обрали П. Л. Кованько та І. М. Шумилін. Київ покинули
М. С. Балабанов,

М. П. Гуля,

А. С. Звоницька,

П. І. Ісіченко,

Б. А. Ландау,

Д. О. Шлосберг, а після ліквідації КІНГ – Р. М. Бабун, М. О. Чельцов-Бебутов,
Л. М. Яснопольський. За межі України був висланий В. О. Рожановський.
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Болісною втратою стала

передчасна

смерть академіка

О. М. Гуляєва,

професорів П. П. Соколова, М. І. Мітіліно, В. М. Гаккебуша А. К. Мітюкова та
викладачів М. С. Мазора й Я. С. Гольденвейзера.
Першими жертвами репресій серед правників-кінговців стали М. П. Василенко
та Б. О. Язловський. Згодом були арештовані Л. С. Карум, О. М. Бутовський,
М. Г. Сікорський.

Серед

живих

не

стало

розстріляних

Я. С. Розанова,

А. Е. Кристера, С. Г. Борисенока, Б. О. Язловського, О. Д. Щербака, В. В. Карпеко, а
в тюрмах та таборах загинули М. М. Товстоліс, В. Т. Яновський, Є. І. Кельман,
С. В. Ейсман. Поки нез’ясована доля колишніх викладачів П. Л. Горецького,
Б. О. Чорного, В. І. Лабейковського, М. О. Софьїна та І. О. Залкінда [861, с. 405].
Студентам-випускникам

правового

факультету

ОІНГ

НКО

дозволило

закінчити навчання, відкоригувавши план («економізувавши юристів»). Їх випуск
відбувся восени, вони отримали кваліфікацію «юрист-економіст» [169, арк. 44]. З
молодшими курсами працювала ліквідаційна комісія, яка, вивчивши справи
студентів, 5 листопада 1930 р. прийняла рішення. «Соціально та академічно
найкращих» перевели до Харківського інституту радянського будівництва та права
(комісія надала рекомендацію 27 особам із них: 11 робітників, 12 селян та
4 службовці). Тоді як 43 особи (більшість – представники інтелігенції) такої
рекомендації не отримали. За індивідуальними заявами ще кільком студентам
урядова ліквідаційна комісія дозволила переведення до Харкова, три особи
підлягали відрахуванню, доля решти не була вирішена [861, с. 437].
З ліквідацією правового факультету ОІНГ в Одесі був припинений
поступальний розвиток вищої юридичної освіти. Якщо не враховувати кілька років
діяльності юридичного факультету в окупованій Одесі (1942–1944), то відновити
славні традиції одеської юридичної школи вдалося лише у 1947 р., коли у складі
Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова відкрився юридичний
факультет. У списках його працівників із складу довоєнної когорти юристів
залишилися

лише

троє:

І. В. Шерешевський,

М. Д. Шаргородський

та

В. Т. Олієвський. Аспірант М. Е. Розенбліт у 1950-х рр. був доцентом кафедри
економіки промисловості Одеського технологічного інституту. Доля інших
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правників ОІНГ переважно була трагічною. Ще в 1920-х рр. смерть обірвала життя
В. В. Сокольського, В. М. Образцова, О. Я. Шпакова. Вимушені були емігрувати
С. А. Єгіазаров, Є. В. Васьковський. У 1922 р. були заарештовані і вислані за кордон
П. М. Михайлов та О. С. Мулюкін. З Одеси виїхали й М. П. Карадже-Іскров,
Д. Ф. Блюменфельд та П. М. Толстой. Після ліквідації ОІНГ передчасно помер
Е. Я. Немировський.
Не оминули науковців Одеси лихі 1930-ті рр., коли боротьба з вигаданими
буржуазними націоналістами, контрреволюціонерами, шпигунами, шкідниками
набула особливого розмаху. Чи не першим із одеситів під репресивну машину
потрапив М. Є. Слабченко. У 1938 р. були розстріляні Л. О. Піпер, О. Ю. Дзюбін,
Д. Ф. Блюменфельд. Загинув у таборі, отримавши тривалий термін ув’язнення,
І. Л. Цьокан. Довгі 18 років таборів отримав С. М. Цареградський. Ще перед війною
помер О. І. Покровський, під час евакуації – І. А. Хмельницький, а невдовзі після
війни – Ф. М. Жмайлович та Л. Л. Попадато. Після звільнення Одеси до міста
повернувся Г. І. Тіктін, але передчасна смерть у січні 1945 р. обірвала його життя.
Професор П. Є. Казанський пережив блокаду Ленінграда, після війни також
повернувся до Одеси, де до кінця життя працював на статистичному факультеті та в
науковій бібліотеці університету.
Під час війни на відновленому окупаційною владою юридичному факультеті
Одеського університету працювали: І. Я. Фаас (декан і завідувач кафедри римського
та цивільного права), О. О. Жилін (заступник декана та завідувач кафедри
енциклопедії права, а згодом – кафедри публічного права), М. П. Макаренко
(завідувач кафедри кримінального права). З наближенням радянських військ до
Одеси І. Я. Фаас емігрував до Болгарії, де вже невдовзі помер. Донині нез’ясована
доля О. О. Жиліна. Є відомості, що він також емігрував до Болгарії, а згодом – у
Буенос-Айрес. За свідченнями одеського історика О. Є. Музичко, не без втручання
радянських спецслужб обірвалося життя професора М. П. Макаренка. Долю інших
15 учених-юристів ОІНГ поки нами не з’ясовано [861, с. 438–439].
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5.3. Концептуальні засади організації правової науки та її організаційноправові форми у вищих школах УСРР
У дореволюційний період вищі навчальні заклади були не лише навчальнометодичними, а й потужними науковими центрами. Вища школа була «однією із
форм організації наукової роботи і головним шляхом її проникнення в
загальнолюдську культуру» [473, с. 5]. Ситуація змінилася з утвердженням
радянської влади, яка розпочала демонтаж навчальних закладів як наукових центрів.
Суть такої перебудови – відокремити наукову і навчальну діяльність навчальних
закладів. Але проголошені принципи спочатку були лише системою настанов,
засвідчували наміри держави, а на практиці втілювалися досить повільно. Тому,
незважаючи на труднощі у перші пореволюційні роки, викладачі за інерцією
продовжували дослідницьку роботу, друкували свої праці, організовували наукові
товариства, готували наукову зміну. Тобто, вузівська наука ще зберігала
дореволюційні форми. Хоча гуманітарні науки й тоді перебували під пильним
наглядом радянської влади. Особливо потерпала від такої уваги юриспруденція, яку
вважали прислужницею царського режиму. Тому вона не розглядалася як соціально
значуща, а відтак, як вважалося, не потребувала державної підтримки. Врешті,
нехтування

проблемами

юридичної

науки

змінилося

спланованим

актом

поступового її знищення. Ліквідація юридичних закладів та факультетів, скорочення
вивчення права в інших закладах звели вузівські правові дослідження до мінімуму.
Самі ж учені опинилися поза лаштунками суспільного та державного життя.
Згодом вже на правових факультетах інститутів народного господарства на
певний час відновились правові дослідження та підготовка молодої зміни. У питанні
кадрової політики було виголошено принципове гасло: замінити старі кадри новими
пролетарськими силами. Розроблялися відповідні нормативні акти. Однак на
практиці дії влади у цій сфері були дещо хаотичними. Так, 18 травня 1919 р.
декретом НКО скасовувалися наукові ступені та звання. Право займати кафедри
вищих навчальних закладів отримали всі особи, які мали наукові праці, та відомі
фахівці. Було здійснено мобілізацію викладачів, залучаючи до роботи всіх
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професорів, незважаючи на їхні політичні вподобання. Добір лояльних чи
принаймні нейтральних до радянської влади вчених у той час здійснювався
формально. Тому авторитетні та досвідчені науковці залишалися на своїх посадах,
допоки матеріальні нестатки чи політичні інтриги не примушували їх шукати інше
місце. І хоча стара професура залишилася у вищій школі, питання оновлення
викладацького складу для влади було актуальним. Спочатку посади заповнювали за
конкурсом (критеріями якого були кваліфікація та викладацькі здібності кандидата),
а підготовку наукової зміни, як і раніше, здійснювали через інститут професорських
стипендіатів. Але все частіше до викладання залучали пролетарські кадри, які не
могли конкурувати зі старою професурою. Конкурсна система заміщення посад не
виправдала сподівань влади, тож довелося вживати більш дієвих заходів.
Викладачів на посади стали призначати. А вже в 1927 р. було відновлено конкурс,
але він відбувався за новими правилами та й остаточне рішення про затвердження на
посаді залишалося за НКО.
Загалом у 1920-х рр. українська наука, як і освіта, зазнала кардинальних
реформ. Насамперед, щоб підпорядкувати Українську академію наук радянській
владі, вона була перетворена на всеукраїнську державну установу – ВУАН. Також
пропонувалося вивести всю науку за межі навчальних закладів і тим самим
утворити окрему наукову вертикаль: науково-дослідні кафедри та науково-дослідні
інститути. Кафедри планували створювати не стільки при навчальних закладах,
скільки при наукових установах і окремо, тим самим розмежувати освітні та наукові
функції вищої школи. Однак від цієї ідеї відмовилися й при навчальних закладах
формувалися автономні кафедри, які хоч і вважалися самостійними дослідними
установами, але діяли на матеріальній базі вищих навчальних закладів та були
зобов’язані сприяти їм у науковій роботі. Згодом кафедри об’єднувалися за
галузевою ознакою у науково-дослідні інститути на чолі з ВУАН. І хоча кафедри
мали

тісний

зв’язок

із

останньою,

підпорядковувалися

вони

НКО

–

Укрголовпрофосу, у складі якого у квітні 1921 р. було створено Науковий комітет –
центральний органом управління науково-дослідною роботою, а в 1924 р. його
виокремили в самостійне управління НКО – Укрголовнаука. До структури
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останнього

увійшли

комісії: преміювання

наукових праць,

кваліфікаційна,

закордонних відряджень, надання наукових ступенів. Саме у цей час було
відновлено науковий ступінь доктора наук. Його присуджували після прилюдного
захисту дисертації та вивчення рецензійною комісією всіх праць претендента.
Вченим, які вже мали ім’я в науці, присвоювали ступінь без захисту роботи [228, с.
40; 315, с. 39]. Відтак вищі навчальні заклади втратили право здійснювати наукову
атестацію, а інститут професорських стипендіатів було ліквідовано.
Правовою основою діяльності науково-дослідних кафедр стали постанова
РНК УСРР «Про утворення науково-дослідних кафедр і забезпечення наукових
працівників науково-дослідних кафедр», Кодекс законів про народну освіту УСРР,
спеціальні положення та статути. Завданням кафедр було розроблення «наукових
проблем, а також підготовка до наукової і викладацької діяльності осіб» [239,
с. 165]. Тобто, результатом їхньої діяльності була підготовка професури. Кафедри
формувалися у складі керівника, дійсних членів, наукових співробітників та
аспірантів. Всіх обирали на загальних зборах, з подальшим затвердженням в НКО.
Кафедри мали створювати фундамент ВУАН, а остання – організовувати та
оцінювати їхню наукову діяльність. Проте адміністративно-господарські функції
здійснював

Науковий

комітет

Укрголовпрофосу,

який

визначав

напрями

досліджень, затверджував кандидатів на посади та аспірантів, контролював їхню
діяльність. Вирішальним фактором при утворенні кафедри була політична
доцільність та наявність лояльного до режиму науковця. Спеціальне положення
визнавало незалежність кафедр від навчальних закладів [311, с. 116].. Але кафедри
переважно створювалися при них і на їх матеріальній бази. Тож повністю вивести
науку за межі вищої школи не вдалося. На 1 жовтня 1926 р. при вищих навчальних
закладах функціонували 77 кафедр, дві з яких – це науково-дослідні кафедри права:
«Проблеми сучасного права» у ХІНГ та «Сучасні правові проблеми» в ОІНГ.
Докладаючи всіх зусиль, щоб молоді вчені не зазнавали впливу старої
наукової еліти, влада винесла за межі навчальних закладів підготовку нового
покоління викладачів – в аспірантури науково-дослідних кафедр та інститутів.
Науковий комітет Укрголовпрофосу здійснював загальне керівництво та визначав
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теми досліджень аспірантів. Відповідно до правил вступу, розроблених влітку
1922 р., підбір аспірантів здійснювали науково-дослідні кафедри, вищі навчальні
заклади, радянські установи та робітничі організації. Строк навчання становив
два роки. Аспіранти були переведені на «академпайок», але їх кількість залишалась
незначною. У березні 1922 р. було всього 121 аспірант, переважно залишені при
навчальних закладах [534, с. 137]. Саме інститути добирали найбільш здібних
аспірантів, які за соціальним станом не відповідали тодішнім вимогам. Партійна ж
верхівка намагалася заповнити аспірантуру комуністами. Тому навесні 1923 р.
здійснили масштабну «чистку» аспірантури.
Врешті особовий склад аспірантури змінився. Наявність партійного квитка
стала критерієм відбору. Освітній ценз не став основним і в нових правилах вступу
до аспірантури, затверджених 9 лютого 1925 року [321, с. 111]. Аспірантами ставали
особи з достатньою теоретичною підготовкою та особи, які працювали в семінарах
підвищеного типу, за наявності рекомендацій громадських організацій та висновків
Укрголовнауки НКО. Для підготовки молоді до аспірантури в 1929 р. були утворені
6-місячні підготовчі курси як альтернатива семінарам підвищеного типу, а з 1930 р.
аспірантами ставали лише випускники однорічних підготовчих курсів [332, с. 11].
Якість підготовки аспірантів, принаймні на початку 1920-х рр., була вкрай
низькою. Причини цього – невдалий добір кандидатур, відсутність належного
фінансування, скрутне матеріальне становище аспірантів (запроваджені у 1923 р.
стипендії були мізерними й виплачувалися лише 40 % аспірантів), упереджене
ставлення влади до кандидатів – вихідців із так званих ворожих класів у сукупності
з економічною розрухою та голодом, спонукали значну кількість аспірантів кидати
навчання [849, с. 105]. Тож, щоб укомплектувати аспірантури, була встановлена
розкладка, і вже в 1926/27 н. р. на кафедрах навчальних закладів було 866 аспірантів
[424, с. 84]. Однак в аспірантурі науково-дослідних кафедр права навчалося у
1926 р. лише 20 осіб: 14 – у Харкові та шість – в Одесі [213, с. 223; 214, с. 227].
Водночас існував фіксований відсоток набору комуністів (у 1929 р. – 40 %, а в
наступні роки – 60 %) [743, с. 35]. Та збільшення кількості аспірантів суттєво не
впливало на кількість випускників, тому відчувалася гостра нестача викладачів.
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Варто зазначити, що повністю вивести науку за межі вищої школи все ж не
вдалося. Адже науково-дослідними кафедрами керували ті самі професори, які
працювали у вищій школі, за їх активної участі діяли семінари підвищеного типу, де
молодь готувалася до наукової діяльності. Тобто, кафедри були штучною
надбудовою над вищими школами, і принаймні на початку 1920-х рр. їх діяльність
як самостійних установ була малопродуктивною. Водночас вищі школи залишалися
потужними осередками науки, які зберігали й примножували традиції: утворювали
наукові товариства, гуртки, семінари підвищеного типу, дослідницькі установи.
Ставлення влади до таких форм наукової роботи спочатку було нейтральним.
А наукові товариства отримали навіть законодавчу підтримку в Кодексі законів про
народну освіту [239, с. 168]. Семінари підвищеного типу також діяли на підставі
окремого урядового акту [335, с. 28]. Однак згодом доцільність таких форм наукової
роботи була поставлена під сумнів і діяльність семінарів поволі згорталася.
Втім професори налагодили серйозні наукові дослідження. Маючи солідний
науковий потенціал, вчені організовували наукове життя в звичних формах, зокрема
утворювали наукові товариства. Так, у 1920 р. у КІНГ було засноване Товариство
для виучування народного господарства та права України. Викладачі КІНГ
долучалися й до праці в Правничому товаристві при ВУАН, де за нашими
підрахунками, 14 юристів-кінговців прочитали щонайменше 52 доповіді (додаток
Х). Трибуною для публічних виступів на економіко-правову тематику стало
Товариство економістів при ВУАН. Одеські професори брали участь у роботі
Одеської комісії краєзнавства та Одеського наукового товариства при ВУАН.
Авторитетною науковою установою було УЮТ, засноване в Харкові, яке мало
самостійні відділення в Одесі та Києві. Викладачі-юристи не лише дискутували на
його засіданнях, а й входили до керівних органів, очолювали окремі відділення та
секції. Навіть за неповними даними встановлено, що для засідань товариства 22
юристи ХІНГ підготували щонайменше 49 доповідей, 14 правників ОІНГ мали 42
виспупи, а вісім викладачів КІНГ – 16 (додаток Ш). В товаристві періодично
організовували засідання для розбору правових казусів, питань судової практики та
обговорення проектів законів. Харківські та київські юристи працювали у Раді
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з’їздів промисловості, торгівлі і транспорту УРСР. А з 1926 р. правові факультети
налагодили тісний звʼязок з ВУНАС та її філіями в Києві й Одесі [861, с. 453–454].
За університетською традицією було організовано й підготовку наукової
зміни. У КІНГ було утворено 7 посад професорських стипендіатів (1 штатна). До
моменту ліквідації цих посад (у 1924 р.) підготовку на них проходило 11 осіб
(П. К. Бонташ, Є. І. Гверцителі, О. О. Гольденвейзер, О. С. Добров, В. К. Дябло,
В. А. Зіверт,

Г. М. Єльяшев,

С. М. Іваницький-Василенко,

Л. А. Сарандо,

М. Г. Сікорський (штатний), І. М. Шумилін) [816, с. 71–73]. У 1922 р. 6 стипендіатів
було залишено на правовому факультеті ХІНГ. В Одесі у 1921 р. стипендіатами
були: М. Ш. Розентул, Г. С. Цинбарг, М. П. Карадже-Іскров [833, с. 141]. А з 1924 р.
підготовку молодих учених передали аспірантурам дослідних кафедр. Хоча немає
відомостей про отримання стипендіатами права викладати у навчальних закладах,
відомо, що В. К. Дябло став відомим конституціоналістом, М. П. Карадже-Іскров –
адміністративістом; М. Г. Сікорський та І. М. Шумилін – викладачами КІНГ;
П. К. Бонташ, О. С. Добров, С. М. Іваницький-Василенко – співробітниками ВУАН,
В. А. Зіверт – Київського інституту науково-судової експертизи, Л. А. Сарандо –
Білоруського науково-дослідного інституту промисловості.
Водночас талановиті студенти вели наукову діяльність, працюючи в наукових
гуртках та семінарах підвищеного типу. Відповідно до положення «Про семінари
підвищеного типу при вузах» від 20 грудня 1922 р. вони діяли при вищих
навчальних закладах і утримувалися за їхні кошти. Наукові семінари мали свої
кабінети, бібліотеки, лабораторії, видавали збірки наукових праць. Випускники
семінарів мали право навчатися в аспірантурі чи викладати у вищій школі. Спочатку
семінари організовували навчальні заклади, а з 1926 р. їх діяльність було поставлено
під жорсткий контроль, відкривати нові семінари можна було лише з дозволу
Наукметодкому [335, с. 28]. Семінари підвищеного типу діли на всіх трьох правових
факультетах. Для праці в них відбирали студентів зі здібностями дослідницької
роботи. Втім утворення науково-дослідних кафедр права в ХІНГ та ОІНГ дещо
нівелювало роботу семінарів, натомість в КІНГ вони стали основними осередками
підготовки нових кадрів. Тобто, це був «семінар аспірантів» [861, с. 457].
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Так, у КІНГ з 1922 р. діяв юридичний семінарій (керівник – А. Е. Кристер).
Його робота концентрувалася спочатку в шести секціях: цивілістичній, цивільного
процесу,

криміналістичній,

кримінального

процесу,

торгово-промисловій

та

«живого права». Основними напрямами діяльності семінару в 1923 р. були
обговорення КК УСРР та ЦК УСРР, дослідження сучасного сімейного побуту та
матеріалу конфліктних і арбітражних комісій. Лише за 1923–1924 рр. на семінарі
було прочитано щонайменше 18 доповідей про смертну кару, вигнання,
хабарництво, хуліганство, вбивство, трудові договори, сімейні відносини тощо [816,
с. 74–75; 833, с. 142]. У 1926 р. діяло 5 секцій (державного, міжнародного,
адміністративного права, кримінального права та процесу), а в 1927 р. було вже
визначено 10 тематичних напрямів діяльності семінару [861, с. 458]. Випускникиюристи КІНГ (В. Завітневич, М. Черняхівський, С. Білецький) працювали у семінарі
для виучування цивільного права ВУАН [212, с. 77; 352, с. 94–95].
Студенти ХІНГ також вели наукові дослідження, працюючи в правових
семінарах. Вже в 1922 р. В. І. Сливицьким було організовано семінар «живого
радянського цивільного права», також були утворені криміналістичний семінар,
семінари адміністративного права та міжнародного права. Досить успішно працював
факультатив «Неповнолітні правопорушники». У 1923 р. професор В. М. Гордон вів
господарсько-правовий семінар. Головна увага в криміналістичному гуртку
М. М. Гродзинського була зосереджена на розробці діючого права. Засідання
семінарів відбувалися, зазвичай, в позаурочний час, а гурток М. М. Гродзинського
та семінар В. М. Гордона були такими популярними, що працювали навіть у неділю.
Маємо відомості й про певні результати їх діяльності. Так, у 1924 р. в
криміналістичному семінарі професор О. Д. Кисельов організував дослідження з
проблем відповідальності лікарів за помилки при лікуванні, про засоби боротьби з
азартними іграми і спекуляцією. Не менш цікавою була й тематика прочитаних
доповідей, зокрема про психофізичне дослідження кандидатів для служби в
кримінальному розшуку, про кримінальну статистику і її значення в боротьбі зі
злочинністю, про інститут крайньої необхідності, про юридичну природу векселів,
про юридичну природу фірми, про акціонерні товариства тощо [833, с. 142].
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Можна говорити й про тісний звʼязок правових семінарів з науково-дослідною
кафедрою «Проблеми сучасного права». У 1926 р. 10 аспірантів та п’ять кандидатів
в аспіранти кафедри були учасниками семінарів підвищеного типу ХІНГ [1210,
с. 119]. Професори кафедри, зазвичай, керували секціями семінарів, а аспіранти
брали участь у їх засіданнях [861, с. 460]. Уже в 1926 р. при семінарі розпочали
планову підготовку до аспірантури, яка була розрахована на 1,5–2 роки. У цей час
семінаром керував декан факультету О. Л. Маліцький, а заступником

був

М. І. Палієнко (на той час керівник кафедри). Семінар діяв у складі трьох секцій:
криміналістичної, цивілістичної та публічно-правової, остання розпадалася на
державну, адміністративну та міжнародно-правову групи. У роботі секцій брали
участь від 5 до 12 осіб [466, с. 172]. У 1926 р. на семінарі було представлено працю
Г. В. Александренка «До питання про державно-правову природу радянських
автономних республік» та доповідь Л. Р. Воложа «Теорія суверенітету і міжнародне
право» [462, с. 298, 300]. Вже у 1928 р. факультет звітував про успішну роботу двох
семінарів: з державних наук та із загальної науки про право та державу [861, с. 461].
В ОІНГ наукова робота студентів-юристів теж мала систематичний характер
та зосереджувалася в трьох семінарах підвищеного типу: криміналістичному,
цивілістичному та адміністративного права. У 1925/26 н. р. у криміналістичному
семінарі працювало 20 студентів та два викладачі, по 15 студентів мали інші два
семінари. У 1926 р. окрім вже названих (щоправда, цивілістичний був перетворений
на господарсько-правовий) діяли ще семінари «Правопорушення недорослих»,
«Судова психопатологія», «Всезагальні адміністративні союзи держав». Низка
доповідей з актуальних правових проблем була виголошена в їх засіданнях [861, с.
462]. Учасники таких семінарів ставали кандидатами на посади аспірантів. Так,
М. А. Копіловська мала три, М. П. Троян – чотири доповіді в семінарі, а вже у
1930 р. вони стали аспірантами кафедри «Сучасні правові проблеми» [861, с. 463].
Доброю традицією вищих шкіл царської Росії було оприлюднення наукових
результатів у вузівських виданнях. Відновити цей звичай у КІНГ запропонував
П. Л. Кованько. І вже у 1923 р. вийшов перший номер журналу «Наукові записки
Київського інституту народного господарства» з підзаголовком «Техніка, економіка
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і право». Усього за 1923–1928 рр. видали дев’ять томів журналу, авторами 51
публікації стали викладачі-юристи [849, с. 266–268]. ОІНГ теж мав своє видання –
«Господарство і право» (у 1928–1929 рр. вийшло два томи). Харків’яни ж
започаткували наукове видання у 1927 р. Перші два випуски побачили світ як
«Збірник статей кафедри «Проблеми сучасного права» та правничого факультету
ХІНГ», наступні три – як «Праці кафедри…».
Водночас викладачі докладали значних зусиль для організації науководослідних кафедр. У КІНГ вже у 1921 р. планували відкрити кафедру права (на чолі
з професором М. І. Мітіліно). Однак це клопотання НКО залишило без відповіді.
Безрезультатними були й ще кілька спроб (в 1924 р. – утворити науково-дослідну
кафедру та в лютому 1928 р. – Київську філію кафедри «Проблеми сучасного
права»). Отже, в КІНГ не існувало жодної дослідної кафедри, а відтак інститут не
мав аспірантури [833, с. 141]. Втім київські юристи залучалися до діяльності
правничих установ ВУАН, інституту науково-судової експертизи, а на факультеті
була заснована юридична клініка – установа, метою діяльності якої стало всебічне
вивчення особистості злочинця на основі даних анатомії, фізіології, психології,
психіатрії та соціології, дослідження психології свідків та суддів, вивчення діючого
права як соціального явища. Її публічне відкриття відбулося 21 лютого 1924 року.
Спочатку в структурі клініки були сформовані два відділи: соціально-правовий та
соціально-психологічний,

з

двома

штатними

працівниками:

А. С. Звоницька

(керівник клініки), С. І. Тихенко (секретар). З 1926 р. установою завідував
М. О. Чельцов-Бебутов. Згодом у її структурі було утворено три секції: з вивчення
особистості дорослого злочинця (керівник – В. М. Гаккебуш), з вивчення
малолітнього злочинця (керівник – Є. І. Гінзбург), із соціально-статистичного
вивчення злочинності (керівник – А. С. Звоницька). До роботи в клініці залучали
студентів другого та третього курсів (перша група включала 47 осіб) [849, с. 127].
Особлива увага в клініці приділялася експериментальним методам. Велася
робота з вивчення психології свідків та встановлення точності їхніх свідчень. У
секції з вивчення особистості дорослого злочинця, використовуючи метод асоціацій,
досліджувалися дорослі правопорушники та дорослі – не злочинці. Аналогічну
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роботу з дітьми вели в секції з вивчення малолітнього злочинця [644, с. 12–14]. З
метою «висліду знань кримінального права» серед населення, проанкетували
700 респондентів щодо рівня їх обізнаності закодавства [849 , с. 128].
Юридична клініка КІНГ мала тісні зв’язки з Інститутом науково-судової
експертизи. Спільно з секцією кримінально-психологічних і психопатологічних
досліджень інституту клініка провела дослідження хуліганів і вбивць, ув’язнених в
київському БУПРі [1168, с. 148]. Спільними зусиллями клініки та психіатричної
консультації при Центральній лікарні київського БУПРу остання була перетворена
на психіатричну палату для вивчення особистості дорослих злочинців (керівник –
І. О. Залкінд). При клініці були організовані семінари для зацікавлених студентів,
які вели М. Г. Сікорський, В. М. Гаккебуш, С. І. Тихенко [861, с. 465]. Зв’язок
клініки із комісією по роботі з неповнолітніми правопорушниками, слідчими
органами, кримінологічними та пенітенціарними установами дав змогу студентам
бути присутніми при експертизах, слідчих діях, відвідувати місця відбування
покарань, досліджувати написи на стінах камер для ув’язнених, пісні неповнолітніх
злочинців. Наукові здобутки її співробітників налічували десятки праць, які
оприлюднювалися і на засіданнях семінару. Зокрема, в секції «живого права»
В. М. Гаккебуш прочитав доповідь «Діти як свідки», Є. І. Гінзбург – «Аналіз
матеріалів комісії у справах про малолітніх правопорушників» [644, с. 11]. У роботі
клініки брали участь відомі науковці й практики. Зокрема, академік В. М. Бехтєрев
прочитав доповідь «Субъективное и объективное в изучении личности» (1925 р.)
[644, с. 104–105], академік О. О. Малиновський – «Вивчення злочинності і
злочинця» (1926 р.) [464, с. 13], він же запропонував створити в Києві науковий
інститут із вивчення злочинності і злочинця, але таку установу відкрили у Харкові.
Згодом, з 1926/27 н. р. метою юридичної клініки стала підготовка аспірантів
для відповідних дослідницьких кафедр. Проте вже з 1927 р. на її базі було створено
юридичну консультацію. Дослідницька робота відійшла на другий план, а з
ліквідацією правового факультету клініка припинила свою діяльність.
Натомість у ХІНГ та ОІНГ діяли науково-дослідні кафедри права. У Харкові
кафедра «Проблеми сучасного права» розпочала роботу восени 1921 року. Її
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призначенням була реалізація наукових (теоретичний виклад окремих питань
радянського права, збір та опрацювання нормативного матеріалу), педагогічних
(підготовка осіб до професорського звання чи практичної діяльності в галузі
радянського

будівництва)

та

практичних

(розроблення

законоположень

та

консультування з важливих питань радянського законодавства) цілей.
У перші місяці діяльність кафедра носила суто організаційний характер:
розроблялися її структура, внутрішній розпорядок та кошторис, добиралися наукові
теми секцій та обговорювалися плани досліджень. Спочатку було утворено шість
секцій кафедри: радянського права, державного права іноземних держав, приватного
права іноземних держав, кримінального права іноземних держав, цивільного
судоустрою іноземних держав, революційного правотворення. Обов’язки завідувача
кафедри виконував Б. В. Попов. Відразу після створення кафедри (у жовтні 1921 р.)
її співробітники (Б. В. Попов, О. Ф. Євтихієв, М. І. Палієнко, О. Д. Кисельов,
С. Є. Сабінін, В. І. Сливицький) обрали дослідницькі теми [820, с. 103]. Уже в
1922 р.

кафедра

поповнилася

аспірантами:

В. К. Дябло,

О. С. Компанієць,

О. М. Одарченко. Однак говорити про активну колективну діяльність кафедри в
перший рік її існування не доводиться. Тож її структуру оптимізували, і вже
5 жовтня замість шести секцій було залишено три: публічного права (керівник
М. І. Палієнко), приватного права (керівник Б. В. Попов) та кримінального права
(керівник О. Д. Кисельов). Очолив кафедру М. І. Палієнко, а новими аспірантами
стали І. Л. Рахмілевич, Г. О. Соколовський, А. В. Соколовський [861, с. 470].
Поступово робота кафедри потроху налагоджувалася. Вже 10 лютого 1923 р.
Науковому комітету НКО були подані теми кафедральних досліджень, зокрема:
1) «Трансформація цивільно-правового обігу під впливом соціальної революції»,
2) «Питання кодифікації радянського цивільного права», 3) «Правові форми
господарської організації в умовах нової економічної політики», 4) «Організація
кримінального розшуку на Заході і в Росії», 5) «Радянський суддя в цивільному
процесі», 6) «Нова радянська конституція радянських республік» [150, арк. 58].
Навесні 1923 р. керівником кафедри став В. М. Гордон (М. І. Палієнко
добровільно відмовився від цієї посади, адже НКО майже рік не затверджував його
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кандидатуру). Був установлений контроль за науковою працею не лише аспірантів, а
й професорів. Всі мали подавати звіти про наукові результати. Щоб активізувати
діяльність аспірантів, їх зобов’язали готувати письмові доповіді за темами своєї
спеціалізації та організовувати консультації зі студентами ХІНГ [861, с. 471].
Станом на 1 січня 1924 р. штат кафедри був майже незмінним: три керівники
секцій, три дійсних члени, шість аспірантів (аспірантом став В. М. Натансон) [820, с.
104]. Професори кафедри організували семінари підвищеного типу, керували
науковою працею асистентів та студентів ХІНГ. Так, у О. Ф. Євтихієва працювали
Н. І. Булгаков та А. Ф. Дедусенко, які досліджували питання адміністративного та
земельного

права.

Я. І. Рапопорт

Асистенти

працювали

під

ХІНГ

С. Й. Вільнянський,

керівництвом

С. Н. Ландкоф

В. М. Гордона.

та

Криміналістичні

дослідження з О. Д. Кисельовим вів асистент С. П. Штернман [861, с. 472]. Така
співпраця допомагала професорам підбирати кандидатів на посади аспірантів. І вже
у 1924 р. Я. І. Рапопорт та А. Ф. Дедусенко були зараховані аспірантами. Цього ж
року науковим співробітником кафедри став М. Ф. Матвієвський та аспірантом –
Р. М. Бабун.

Дійсними

членами

кафедри

були

обрані М. М. Гродзинський,

В. Л. Кобалевський, В. М. Корецький, А. С. Ратнер. І ще ряд правознавців виявили
бажання працювати на кафедрі: О. Л. Маліцький, Г. Є. Семенова, О. М. Гладстерн,
С. Й. Вільнянський та С. Н. Ландкоф. Щоправда, НКО не поспішало затверджувати
їх на посадах. Скажімо, клопотання щодо С. Н. Ландкофа, О. М. Гладстерна,
С. Й. Вільнянського залишалося без розгляду більше двох років [820, с. 104].
У 1924 р. на кафедрі вивчали питання конституції, ЦК, ЦПК та торгового
права за проектом Торгового зводу. Було встановлено тісний зв’язок кафедри з
наркоматами. Співпраця з НКЮ включала розробку основ торговельного
законодавства, а з Наркоматом внутрішньої торгівлі – написання проектів законів
про фірму, про купівлю-продаж із розстрочкою платежу [150, арк. 94]. Науковці
кафедри працювали на правовому факультеті ХІНГ, натомість викладачі факультету
брали участь у науковій праці кафедри. Щодо кадрового питання на кафедрі, то
НКО дотримувалися позиції брати осіб «близьких духу радянського будівництва»,
тобто, перевагу мали не працівники і випускники навчальних закладів, а марксисти
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та юристи-практики. Так чи інакше, але у вересні 1925 р. на кафедрі працювало вже
22 науковців, а згодом 25, але лише шість із них були партійними [861, с. 473].
Після смерті В. М. Гордона кафедру очолив М. І. Палієнко. До роботи
залучалися все нові наукові сили, переважно аспіранти. У 1926 р. у вищий розряд
перевели трьох науковців, зокрема аспірант О. М. Одарченко після публічного
захисту своєї праці став науковим співробітником. Натомість аспіранти, які не
виявили активності чи успіхів, були відраховані: у 1926 р. – двоє, у наступному –
четверо [861, с. 474]. Відтак склад кафедри постійно змінювався. У 1926 р.
налічувалося 35 науковців. Найчисельнішою була секція публічного права 16 осіб,
секція приватного права діяла у складі 13 науковців, а секція кримінального права –
шести осіб. Вже через рік 33 особи (13 дійсних членів, шість наукових
співробітників та 14 аспірантів) працювало на кафедрі [213, с. 223]. У 1927 р.
кафедру поповнили ще два дійні члени (М. М. Лозинський та О. Р. Гюнтер), два
наукові співробітник та чотири аспіранти. На 1 січня 1928 р. склад кафедри становив
вже 39 осіб (16 дійних членів, п’ять наукових співробітників та 18 аспірантів). У
жовтні 1929 р. кафедра поповнилася новими трьома аспірантами. Професор
Г. І. Волков, який у 1929 р. був затверджений дійсним членом секції кримінального
права, став її керівником. Того ж року співробітником кафедри став І. К. Сухоплюєв,
а в 1930 р., після захисту кваліфікаційної роботи – С. Л. Фукс [861, с. 475].
Важливо зазначити, що лише окремі співробітники установи отримували
зарплатню. Керівник кафедри, керівники секцій і один дійсний член отримували
50 % зарплатні, ще один дійсний член – 100 % і лише чотири із 18 аспірантів мали
стипендію (один – 150 крб., та три – по 100 крб.) [820, с. 105]. Тож більшості
аспірантів доводилося заробляти на життя, що відволікало їх від наукової праці.
Водночас скрутний матеріальний стан самої кафедри не давав змоги
організувати належну колективну працю. Установа діяла в ХІНГ, користувалася
інститутською бібліотекою, але не мала навіть власного кабінету. Фінансування
ледве вистачало на нову літературу. Щоправда, кафедрі вдавалося налагодити обмін
навіть із закордонними установами. Так, у 1925 р. Український університет в Празі
за підтримки С. С. Дністрянського надав кафедрі свої наукові видання [409, с. 863].
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Відсутність наукових відряджень (упродовж 1926–1928 рр. кафедра не мала
жодного закордонного відрядження, а в 1927/28 н. р. навіть у межах СРСР)
руйнувала крихкі, здебільшого особисті наукові зв’язки. Попри все співробітники
організовували як індивідуальні, так і колективні дослідження проблем радянського
права. Операційний план на 1926/27 н. р. передбачав 15 дослідницьких тем з різних
галузей права [861, с. 475–476]. До планової роботи кафедра спробувала перейти
вже у 1928 році. Все частіше відбулися її загальні засідання та засідання окремих
секцій, на яких заслуховували доповіді, вели дискусії, обговорювали проекти нових
кодексів. Звіти про такі зібрання друкували на шпальтах «Вісника радянської
юстиції» (є відомості про щонайменше 29 таких зібрань).
Операційний план роботи кафедри на 1928/29 н. р. передбачав колективні
дослідження. Скажімо, секція публічного права мала розробляти порядок розгляду
законодавчих актів УСРР та на замовлення НКЮ вивчати особливості українського
державного права в системі радянського права. До речі, знайдено цікавий документ
«Техніка складання законопроектів», де виписані рекомендації щодо спрощення та
поліпшення порядку проходження законодавчих актів і раціоналізації законодавчого
процесу [861, с. 476]. Натомість секція приватного права планувала досліджувати
цивільний кодекс УСРР, особливості українського цивільного права та питання
спрощення

цивільного

процесу.

Вивчення

особливостей

українського

кримінального права та спрощення кримінального процесу було в планах секції
кримінального права [820, с. 105]. Улітку 1929 р. Укрголовнауки НКО затвердило
клопотання кафедри про створення секції історії правових інститутів (керівник
В. М. Корецький). Секція мала розробляти проблеми загальної історії права та
проблеми методології і методики історії права, історії революції права та історії
окремих правових інститутів. Але розгорнути роботу їй не вдалося [861, с. 476–477].
Хоч діяла кафедра порівняно недовго, проте за час свого існування зробила
істотний внесок як у підготовку наукової зміни, так і в розвиток науки радянського
права. Всю наукову діяльність кафедри можна умовно поділити на такі напрями:
а) законотворча, кодифікаційна робота та коментування кодексів; б) розробка
проблем окремих галузей права; в) огляд законодавства іноземних країн і правових
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теорій в зарубіжній літературі. Так, харківські вчені долучилися до розробки
щонайменше семи кодексів, основ конкурсного, біржового, банківського права,
п’яти законопроектів, Торгового зводу та Конституції УСРР 1929 р. [861, с. 477].
Вони готували матеріали до коментарів п’яти кодексів та науково-практичні
коментарі закону про купівлю-продаж в розстрочку платежу, правил про торгівлю
тощо [861, с. 478]. Члени кафедри були учасниками Всеукраїнських з’їздів
працівників радянської юстиції та Першої Всеукраїнської наради юрисконсультів
держпромисловості. Кафедра співпрацювала з урядовими установами, Харківською
колегією адвокатів. Правознавці Харкова долучилися до створення УЮТ. Для його
засідань щонайменше 45 доповідей підготовлені юристами кафедри (додаток Ш).
До роботи ВУНАС долучалися щонайменше сім учених кафедри. За активної
участі членів кафедри видавалися журнали «Вісник радянської юстиції», «Червоне
право». А вже у 1927 р. було надруковано перший збірник праць кафедри [1021].
Згодом вийшов другий номер збірника [590], а в наступних випусках публікували
монографії Г. В. Александренка (кн. 3), В. М. Корецького (кн. 4) та В. С. Трахтерова
(кн. 5) [377; 696; 1117]. У 1929 р. кафедра клопотала про виділення коштів для друку
габілітаційних праць Я. І. Рапопорта та М. В. Гордона [861, с. 480].
Завдання кафедри «Сучасних правових проблем» правового факультету ОІНГ
(проектувалася під назвою «Сучасних правових ідей і законодавства») були
об’єднані в кілька напрямів: розробка правових проблем, викликаних новим
устроєм, новою економічною політикою та новим законодавством; звʼязок права і
соціології та правові питання у сфері міжнародних відносин. Уже 1922 р. на
затвердження НКО були направлені пропозиції щодо її структури. Пропонувалося
утворити три секції: соціології і публічного права (керівник О. Я. Шпаков),
кримінології і пенології (керівник – Е. Я. Немировський) та цивільного права і
процесу (керівник – Є. В. Васьковський). Очолити кафедру мав О. Я. Шпаков [815,
с. 125]. До практичної ж реалізації ідеї приступили лише у січні 1923 р., а офіційно
відкрилася кафедра 1 квітня. До цього часу по Одесі прокотилася хвиля арештів.
Найбільш «шкідливі для радянської влади» професори потрапили під висилку. Тож
структура і персональний склад кафедри були кардинально змінені, а роботу
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розпочали

лише

її

керівник

Е. Я. Немировський,

науковий

співробітник

О. П. Френкель та аспірант К. А. Чертков (випускник-юрист ОІНГ).
Установа мала здійснювати наукову, науково-педагогічну, науково-суспільну
діяльність, готувати наукові кадри та видавати наукову літературу. Кафедральною
темою дослідження в 1923/24 н. р. було заявлене питання фактичного проведення в
життя постанов про неповнолітніх правопорушників у реформаторіях [160, арк. 3].
Однак за такого нечисленного складу розгорнути активну діяльність не вдалося. Вся
робота була спрямована на розробку конкретних дослідницьких завдань двох її
співробітників. Питання застосування КК та КПК вивчав Е. Я. Немировський, а
О. П. Френкель досліджувала етіологію злочинності, заходи боротьби зі звичною і
професійною злочинністю та пенітенціарну техніку. Праця аспіранта К. А. Черткова
полягала насамперед у вивченні літератури. Та вже в листопаді його відрахували.
Питання про розширення діяльності кафедри постало у лютому 1924 року.
Тоді ініціювали утворити дві секції: публічного права та кримінології. Втім швидко
реалізувати плани не вдавалося, насамперед через фінансові проблеми та через
відсутність гідних, на думку радянських функціонерів, претендентів на посади
аспірантів. Лише у серпні два випускники ОІНГ, О. Ю. Дзюбін та С. Л. Косов, були
зараховані аспірантами кафедри для ведення досліджень у галузі публічного права.
Щоправда, ні керівника, ні самої секції публічного права ще не існувало. Тому
аспірантам було запропоновано вивчати марксистську літературу. Навесні 1925 р.
аспірантами стали С. Л. Риков та І. В. Кофман. Це дало змогу утворити дві секції
кафедри: публічного права (керівник О. Я. Шпаков, аспіранти – С. Л. Косов та
О. Ю. Дзюбін) та кримінології (керівник Е. Я. Немировський, науковий співробітник
О. П. Френкель (у 1925 р. –дійсний член), аспіранти С. Л. Риков та І. В. Кофман).
Згодом долучилися ще два аспіранти: у секції кримінології став працювати
М. Л. Рудньов, а в секції публічного права – Є. А. Шрабштейн [815, с. 125].
Відтак тематика досліджень потребувала уточнення. Секція кримінології
продовжувала розробляти питання КК та КПК (Е. Я. Немировський), етимологію
злочинності (О. П. Френкель), тоді як аспіранти опрацьовували фахову літературу
[815, с. 126]. У секції публічного права стали досліджувати міжнародні відносини з

366

часу світової війни: міжнародні конференції та план Дауеса (О. Я. Шпаков),
міжнародне право перехідного періоду, його кодифікаці, юридичну природу та
методологію (С. Л. Косов і О. Ю. Дзюбін). У 1925/26 н. р. секція намітила розробку
питань Версальського миру та вивчення економіки і політики Сходу [156, арк. 34].
Поява сходознавчих досліджень у тематиці кафедри виникла найімовірніше тому,
що члени кафедри стали співпрацювати з Одеською філією ВУНАС.
Уже в 1926 р. робота аспірантури була поставлена під чіткий контроль.
Кафедрою було розроблено трирічний план підготовки аспірантів. Вони мали
готувати наукові письмові доповіді, тож всім аспірантам були запропоновані
наукові теми [815, с. 126]. Буди здійснені спроби (але безуспішні) відкрити й
цивілістичну секцію кафедри під керівництвом І. Я. Фааса. [156, арк. 44]. У
1926/27 н. р. кафедра поповнилася новими кадрами. Науковим співробітником секції
кримінології став Л. О. Піпер, аспірантами – М. Д. Шаргородський та Н. І. Межберг
(проте вже у 1929 р. останній став аспірантом кафедри історії України інституту
народної освіти). Згодом у списках співробітників кафедри з’явилося прізвище
С. М. Цареградського, а з 1928 р. у складі секції кримінології як аспірант став
працювати П. Б. Франк. Загальний план роботи кафедри в той час майже не
змінився. Лише секція кримінології розширила тематику, додавши проблеми,
пов’язані з Поправно-трудовим кодексом. У секції публічного права досліджували
Генуезьку, Вашингтонську, Лозаннську, Локарнську конференції [815, с. 126–127].
Після смерті О. Я. Шпакова в 1927 р. фактично припинилася робота секції
публічного права. С. Л. Косов та О. Ю. Дзюбін, вірогідно, відійшли від наукової
праці, а Є. А. Шрабштейн продовжив роботу вже як аспірант секції сходознавства
науково-дослідної кафедри «Світового господарства». Тоді як секція кримінального
права й надалі діяла, але відтоді повсякденною її роботою мала стати боротьба з
буржуазними ідеологічними теоріями і псевдомарксистськими течіями [415, с. 121].
Професор Г. І. Тіктін домігся створення секції фінансової науки і фінансового
права, метою діяльності якої мали стати аналіз і систематизація радянського досвіду
в галузі публічно-фінансової і грошово-кредитної політики та практики і перегляд
традиційної теорії публічних фінансів і грошово-кредитної справи [815, с. 127]. Уже
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наприкінці 1927 р. випускник-фінансист П. М. Марков став аспірантом секції. У
1928/29 н. р. до роботи секції кримінології долучився аспірант М. А. Бердичевський.
Вдалося віднайти кілька анкет аспірантів, затверджених на посади в 1930 р.:
Д. Т. Артухова, С. Ф. Бабенка, М. А. Копіловської та М. П. Трояна [861, с. 486]. Але
вони вже не змогли вести активну наукову роботу. У 1930 р. правові дослідження
стали згортатися, а з ліквідацією ОІНГ і кафедра припинила свою діяльність. І хоча
вона існувала недовго, всього сім років, проте її співробітники, навіть за такий
короткий час, мали хороші результати. У перші роки діяльності установи наукові
здобутки були незначними, здебільшого це доповіді чи окремі праці, але згодом
одеські вчені, як і їх київські та харківські колеги, брали участь у складанні
коментарів до радянських кодексів та мали солідний науковий спадок [861, с. 487].
Діяльність кафедри була тісно повʼязана з роботою як державних органів,
практичних та науково-дослідних установ, так і товариств. Кафедра підтримувала
зв’язки з Окружним судом, представники якого запрошувалися на її засідання.
Водночас аспіранти кафедри головували в касаційних відділах суду: М. Л. Рудньов –
у кримінальному, а С. Л. Риков – у цивільному. Юрисконсультом Окружного
виконавчого комітету працював І. В. Кофман, а в Губерському відділі внутрішньої
торгівлі – С. Л. Косов (завідувач) та О. Ю. Дзюбін (заступник) [156, арк. 44].
Е. Я. Немировський був членом Одеської колегії захисникі, О. П. Френкель керувала
кабінетом соціологічного та психологічного вивчення особистості злочинців,
організованому при Одеському БУПРі (згодом Всеукраїнський кабінет з вивчення
злочинності і злочинця). У його діяльності брали участь й Е. Я. Немировський,
М. Д. Шаргородський, М. А. Бердичевський. У січні 1923 р. за підтримки кафедри
було відкрито Одеське відділення УЮТ. Викладачі ОІНГ мали щонайменше 45
виступів у засіданнях відділення (додаток Ш). Із 1926 р. члени кафедри активно
співробітничали з Одеською філією ВУНАС. О. Я. Шпаков став заступником голови
правління та членом політично-економічного відділу. У роботі філії брали участь
Є. А. Шрабштейн та М. Д. Шаргородський [861, с. 488].
Однак відсутність стійких наукових звʼязків кафедри не лише закордонних, а
й у межах країни, давалася взнаки. Численні клопотання вчених про наукові
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відрядження відхилялися. У 1925 р. не отримав дозволу на відрядження в Берлін та
Париж для ознайомлення з організацією реформаторіїв для неповнолітніх
Е. Я. Немировський. Було відмовлено кафедрі й у фінансуванні поїздки керівника і
наукового співробітника кафедри до Москви у 1926 році.
Не менш цінною була й науково-педагогічна діяльність членів кафедри:
Е. Я. Немировський, О. Я. Шпаков, О. П. Френкель, Г. І. Тіктін викладали на правовому
факультеті ОІНГ, М. Л. Рудньов і С. Л. Риков – на юридичних курсах. Професор
Е. Я. Немировський також вів криміналістичний семінар підвищеного типу, а
О. П. Френкель – факультатив правопорушення неповнолітніх. Аспіранти залучалися до
роботи

зі

студентами

М. Д. Шаргородський,

в

гуртках,

П. Б. Франк,

а

згодом

стали

С. М. Цареградський,

викладачами

ОІНГ:

М. А. Бердичевський

–

правового факультету, П. М. Марков та Є. А. Шрабштейн – економічного [815, с. 128].
Отже, залишення на правових факультетах старої професури, хоч і було
вимушеним кроком радянської влади, стало благом для юридичної науки, тому що
забезпечило її спадковість і неперервність розвитку. Кращі вчені країни вели
успішну науково-дослідну роботу в найрізноманітніших галузях наукових знань, що
в результаті привела до відновлення перерваного процесу формування наукових
шкіл колишніх юридичних факультетів університетів. Проте правові дослідження
були зупинені у зв’язку з ліквідацією інститутів народного господарства у 1930 р.
Висновки до розділу 5
Узагальнюючи

результати

дослідження

концепції

розбудови

системи

юридичної освіти та науки у вищих школах радянської України (1920–1930), можна
зробити такі висновки.
Формування системи радянської вищої школи пройшло кілька етапів. На
першому етапі (початок 1920-х рр.) були встановлені два типи вищих навчальних
закладів за галузевою ознакою: технікум (випускав спеціалістів-практиків) та
інститут (готував спеціалістів-організаторів). Університети були ліквідовані.
Реформовано управління навчальними закладами – ліквідована автономія вищої
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школи, а керівництво зосереджено в руках політкомісара та ректора. Була
налагоджена система центрального «керування» освітою, встановлена державна
монополія в освітній галузі. Комплектування викладацького складу здійснювалося
через використання старих фахівців та підготовку нових спеців. Було розпочато
українізацію та пролетаризацію вищої школи, введено планову розкладку. Освіту
було зведено до рівня елементарної професійної підготовки та зорієнтовано на
кількісні

показники

за

рахунок

якості

навчання.

Позитивним

надбанням

нормотворчої діяльність радянської влади в галузі освіти є перша кодифікація,
результатом якої став Кодекс законів про народну освіту УСРР, аналогів якому не
було в жодній союзній республіці.
Другий етап (середина 1920-х рр.) характеризується спробами підняти якість
навчання. Скасовано розкладки, однак різко зменшено набори до вищих навчальних
закладів.

У

системі

управління

освітою

започатковано

єдиноначальність.

Конкурсний відбір викладачів замінено призначення на посади. Навчання
переведено на денну форму. Істотних змін зазнав навчально-методичний комплекс,
але підбір різноманітних метод мало стихійний характер. Окрім лекцій та
практичних занять, були введені семінари підвищеного типу, наукові гуртки,
виробничі екскурсії, практика, стаж та дипломна робота. Однак зберігалися
тенденції до масової прискореної підготовки фахівців, тому був запроваджений
екстернат, виробничий стаж замінено розподілом на роботу, а дипломні роботи
скасовано. Було запроваджено контроль знань студентів. Проте в основі освіти
залишився вузькопрофільний принцип, а в навчальному процесі домінував так
званий бригадно-лабораторний метод, який унеможливлював персоніфіковану
підготовку та знижував індивідуальну відповідальність і рівень знань студента.
Започатковано

підготовку

радянських

підручників,

але

проблему

повного

забезпечення студентів навчальною літературою не було вирішено.
Третій етап (кінець 1920-х рр.) означений уніфікацією освіти за галузевою
ознакою.

Навчальні

відомствам,

заклади

підпорядковувалися

систему профільних

вертикалей

галузевим

скасовано.

наркоматам

Завершено

і

процес

українізації вищої школи, встановлено періодизацію навчального року та
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семестрову систему. Однак роздрібнення та штучне кількісне збільшення вищих
навчальних закладів, пристосування їх до вузьковідомчих інтересів мали негативні
наслідки: розпорошення матеріальної та навчально-методичної бази, втрата
наступності підготовки науково-педагогічних працівників, зниження теоретичної
підготовки студентів тощо. Особливу загрозу для юридичної освіти становив процес
розмивання

кадрового

потенціалу.

Але

уніфікацією

розпочався

процес

підпорядкування освіти союзному керівництву.
Осередками вищої юридичної освіти раннього радянського періоду стали
правові факультети інститутів народного господарства в Києві, Харкові й Одесі.
Вони внесли помітний вклад в формування вітчизняної юридичної школи,
забезпечили якісну юридичну підготовку вихованцям. Втім юридична освіта
перебувала в стані трансформації, пошуку оптимальних шляхів її вдосконалення.
Однією з проблем її розвитку були постійні і часто нічим не підкріплені
експерименти з навчальними планами, які оновлювалися щорічно. Вважаємо, що
невизначеність та стихійність дій НКО щодо програм та планів негативно
позначалися на навчальному процесі та знижували якість освіти. Хоча навчальні
плани спочатку були оригінальними і фактично відтворювали класичну юридичну
освіту, але згодом були спрощені, уодноманітненні та зведені до елементарної
професійної підготовки. Спеціалізація по відділеннях на кожному факультеті
формувалася залежно від місцевих особливостей. Згодом були уніфіковані не лише
плани та програми, але й форми та методики викладання. Врешті, ці заходи
забезпечили орієнтацію освіти на кількісні показники та збереження тенденцій до
масової прискореної підготовки фахівців.
Було встановлено державний контроль та ідеологічний стандарт в галузі
освіти і науки, а обовʼязок друкувати робочі програми, програми практичних занять
та звіти викладачів про їх виконання поклав початок створення джерел радянської
юридичної навчальної та наукової літератури. Втім запровадження цензури
дозволяло урядовцям контролювати навчальний матеріал.
Правові факультети інститутів народного господарства в 1920-1930-х рр.
залишалися потужними осередками підготовки кваліфікованих юристів та розвитку
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юридичних учень. Без сумніву, вони вплинули на формування вітчизняної
юридичної школи. Талановиті вчені забезпечили якісну фахову підготовку
студентів-юристів, які згодом продовжили славні традиції. Однак у вирі стрімких та
масштабних експериментів радянської влади з вищою освітою, факультети
припинили свою діяльність, а їх здобутки довгі роки замовчувалися.
Основними формами організації наукової діяльності спочатку були традиційна
індивідуальна наукова робота вчених та діяльність у наукових товариствах, а потім
– на науково-дослідних кафедрах. Наукову зміну формували через інститут
професорських стипендіатів (до 1924 р.), у наукових гуртках, в семінарах
підвищеного типу, а згодом в аспірантурах.
Заслуговує на увагу й досвід організації співпраці науково-дослідних кафедр
навчальних закладів з державними і громадськими установами, підбір тематики
колективних та індивідуальних досліджень, організація роботи з молодими вченими
сьогодні можуть бути повчальними. Натомість вивчення спадщини співробітників
науково-дослідних кафедр дозволить повно і об’єктивно відновити історію
становлення правових досліджень раннього радянського періоду.
У розділі узагальненні результати раніше опублікованих автором наукових
праць у фахових виданнях України та іноземних виданнях [801, 815; 816; 820; 822;
833; 843; 844; 854].
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РОЗДІЛ 6
ПРАВОЗНАВЧІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОДУ РАННЬОЇ
РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

6.1.

Становлення школи історії українського права,

дослідження

проблем звичаєвого права та загальної теорії права
Насамперед

зауважимо,

що

початок

досліджень

українського

права

пов’язаний із формуванням наприкінці ХІХ ст. концепції «західноруського права»
та на початку ХХ ст. школи істориків права України-Гетьманщини. Перші ж спроби
організувати вивчення історії українського права у вищій школі припадають на
післяреволюційний період. В українських університетах, на КВЖК та ОВЖК, в КЮІ
та Н(О)ВМІ читався курс історії західноруського права. Але його викладання було
нетривалим, адже до 1920 р. ці навчальні заклади припинили свою діяльність. До
того ж для радянської влади сумнівною була не лише необхідність вивчення
українського права, а й юриспруденції взагалі. Тому на правових факультетах
інститутів народного господарства викладали цей предмет лише епізодично.
У

КІНГ

кафедру

історії

західноруського

права

обіймав

академік

М. П. Василенко. Очевидно, не без його участі до навчального плану 1920/21 н. р.
увели дисципліну, яку в 1921/22 н. р. читали як «Історію права Великої Росії,
Західної Росії і України», а з наступного року – знову як окремий курс – «Історію
західноруського права» (із включенням історії українського права). Щоправда, у
1923 р. курс історії західноруського права був скасований, а згодом із навчальних
планів усіх правових факультетів вилучили й історію руського права. Радянські
студенти-правники мали вивчати лише одну історико-правову дисципліну – історію
правових інститутів. Тож наукові дослідження історії українського права у вищій
школі тоді не велися. Принагідно зауважимо, що конспекти лекцій із історії
західноруського і українського права М. П. Василенка, підготовлені для КІНГ,
зберіглися до нині. Учений 10 квітня 1921 р. виступив із великою доповіддю
«Нариси розвитку українського права» в Товаристві для виучування народного
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господарства та права України, що діяло при КІНГ. У цей самий період два
професорські

стипендіати

М. П. Василенка

(С. М. Іваницький-Василенко

та

П. К. Бонташ) стали співробітниками Комісії для виучування історії західноруського
та українського права ВУАН [826, с. 27].
Між тим, М. П. Василенко й надалі намагався реалізувати свою ідею щодо
заснування кафедр історії українського права на правових факультетах. Завдяки
його наполегливості очолювана ним Комісія для виучування історії західноруського
і українського права ВУАН підготувала доповідну записку про необхідність
систематичного вивчення історії українського права у вищій школі. Лейтмотив
записки – це необхідність вивчення історії українського права як предмета вищої
юридичної освіти, яке може зламати ідеологічну спадщину царату, тобто усталену
думку, «що український народ з його культурними (етнографічними, побутовими,
правничими) надбаннями є відбитком російського народу». І хоча історія
українського права, зазначалося в записці – наука ще молода, проте вже має як
солідні праці та підготовлених науковців (насамперед йшлося про співробітників
Комісії, які водночас були викладачами КІНГ), так і власну історію. Комісія
пропонувала, за потреби, скласти програму для вивчення цієї науки [140, арк. 4].
Зауважимо, що це клопотання було схвалено Спільним зібранням ВУАН
23 лютого 1925 року. Вже у квітні 1925 р. в засіданні предметної комісії приватного
права правового факультету КІНГ записка була обговорена. Але, на жаль, рішення
не виправдало очікувань. Визнавалося можливим запровадження курсу історії
українського права лише як факультативного, мотивуючи це рішення тим, що
інститут має на меті передусім підготовку юристів-практиків [826, с. 29]. Чи
розглядали цю записку в ХІНГ та ОІНГ – нам невідомо. Однак це була не єдина
спроба запровадити вивчення історії українського права. У жовтні 1928 р. з
подібною ініціативою виступив академік О. О. Малиновський. Він направив листа
до декана правового факультету КІНГ [141, арк. 1–2] та присвятив цьому питанню
окрему статтю в журналі «Червоне право». Так чи інакше, але в плані правників
КІНГ на 1929/30 н. р. з’явилася дисципліна «Історія українського права», яку мали
вивчати студенти другого курсу [849, с. 279]. Читати цей курс мав С. Г. Борисенок.
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Тоді

ж

спеціальний

курс

історії

українського

права

був

введений

для

першокурсників правового факультету ОІНГ. Викладати його став академік
М. Є. Слабченко. В Одесі було розроблено й затверджено програму семінару
підвищеного типу з історії українського права. Але в січні 1930 р. М. Є. Слабченко
був заарештований, а вже восени інститути народного господарства були ліквідовані
і реалізовувати амбітні плани вже не стало можливості [861, с. 491].
Тож наукові дослідження історії українського права розвивалися переважно в
рамках діяльності академічних установ, зокрема Комісії для виучування історії
західноруського та українського права ВУАН, яку очолював М. П. Василенко.
Викладачі КІНГ С. Г. Борисенок (з 1922 р.), О. С. Добров (з 1925 р.), професорські
стипендіати С. М. Іваницький-Василенко (з 1920 р.) та П. К. Бонташ (1920–1923 рр.)
були співробітниками цієї комісії. У 1925 р. в Комісії став працювати членкореспондент ВУАН, харківський професор М. О. Максимейко, а з 1926 р. до неї
долучився й М. Є. Слабченко. Професор М. О. Максимейко у 1926 р. очолив секцію
історії українського права кафедри історії української культури при Харківському
інституті народної освіти (з 1929 р. – Науково-дослідний інститут історії української
культури ім. академіка Д. Багалія). Є відомості й про працю в секції аспірантів ХІНГ
І. М. Сіяка і Я. К. Белкот-Евміника. Поряд із тим наприкінці 1927 р. редакція
журналу «Червоне право» оголосила про започаткування окремої рубрики «Історія
українського права», розпочавши її статтею М. О. Максимейка про досягнення в
науці історії українського права [760]. У цій же рубриці було опубліковано статтю
Ю. П. Мазуренка про найважливіші акти радянського уряду на Україні [753]. Улітку
1929 р. у ХІНГ при кафедрі «Проблеми сучасного права» була створена секція
історії правових інститутів (керівник В. М. Корецький). Її завданням було вивчення
історії українського права. Тематику цих досліджень секція мала узгоджувати з
Комісією для виучування історії західноруського та українського права ВУАН та
секцією історії українського права кафедри української культури [164, арк. 126].
Однак, через згортання правових досліджень розпочати роботу секції не вдалося.
Утім

у

1920-х рр.

співробітники

Комісії

для

виучування

історії

західноруського та українського права ВУАН готували доповіді-розвідки, звіти про
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наукові доручення та відрядження, рецензії та огляди нової літератури, проводили
індивідуальні розробки. Працювали вчені й над створенням «Словника української
юридичної старовини» (на жаль, матеріали роботи втрачені) та над підготовкою до
друку першоджерел українського права. Комісія мала значні наукові здобутки –
були видані перший том «Матеріалів до історії українського права» (Київ, 1929) та
сім випусків «Праць комісії для виучування західно-руського та українського права»
(Київ, 1925–1930) (ще один випуск збірника не побачив світ із ідеологічних
міркувань). Свої твори вчені оприлюднювали в академічних та фахових виданнях.
Варто зазначити, що всі публікації попередньо обговорювалися на засіданнях комісії
як доповіді, відомо про щонайменше 25 таких доповідей (додаток Щ). Результати
досліджень учених вилилися в десятки робіт. У наш час чи не вперше повну
інформацію про діяльність та здобутки комісії подав І. Б. Усенко [1129; 1133; 1310].
Розмаїттям наукових тем вирізняється наукова спадщина М. П. Василенка, що
налічує кілька сотень праць з різних галузей знань. Особливу увагу вчений приділяв
питанням історії держави та права. Про творчість академіка написано десятки праць,
а основні його твори зібрано у трьох томах вибраних творів. Уперше опублікована й
незакінчена праця вченого «Нариси по історії виучування західно-руського та
українського права» [468]. За його редакцією вийшло сім збірників «Праць» комісії
та шість томів (у чотирьох книгах) «Записок Соціально-економного відділу» (1923–
1930). Він підготував низку біографічних нарисів про творчість відомих учених та
численні рецензії на твори з історії українського права.
Дослідник С. Г. Борисенок працював з «Руською Правдою», Литовським
статутом, вивчав інститут вигнання в історії західноруського права [438]. Вчений
досліджував питання організації адвокатури в Литві й Україні, методологію в науці
історії литовсько-руського права [439; 442]. Робота «Національний характер
Литовського статуту 1529 р.» вийшла друком у білоруському часопису «Полымя».
Цікавими є його рецензії, зокрема на праці Р. Лащенка.
Наукові

пошуки

С. М. Іваницького-Василенка

були

спрямовані

на

дослідження джерел магдебурзького права. Він опублікував статтю про опіку над
неповнолітками [615], а доповіді «Джерела магдебурзького права Литви та
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Вкраїни», «Догматичне вивчення джерел магдебурзького права» були додані до
аспірантського звіту в КІНГ. У наш час їх віднайшов і представив науковій
громадськості І. Б. Усенко [613; 614]. Варто назвати й рецензії на літературу з історії
права та опубліковані в «Працях» статті «Державницьке землеволодіння польської
шляхти в Гетьманщині» (Київ, 1925. Вип. 1), «Нове в історії міст під Магдебурзьким
правом у Великому князівстві Литовському» (Київ, 1929. Вип. 6).
Розвідки О. С. Доброва присвячені питанням спадкового права за Литовським
статутом, землеволодінню в Литовсько-Руській державі в ХVІ ст., інституту купівліпродажу в праві ХVІ століття [544; 547]. Толі як П. К. Бонташ вивчав привілеї у
Великому князівстві Литовському, результатом цієї праці стала відповідна доповідь.
Професор

М. Є. Слабченко

підготував

ґрунтовну

працю

«Організація

господарства України від Хмельниччини до світової війни» (4 томи видано у 1922–
1925 рр.). Він студіював юридичний устрій Запоріжжя та Генеральний суд на
Україні-Гетьманщині в ХVІІ–ХVІІІ ст., результати цих пошуків були опубліковані в
«Працях» комісії. Підготував вчений і два томи «Матеріалів до економікосоціальної історії України ХІХ ст.» (Одеса, 1925; Київ, 1927), «Ескізи з історії
“Прав, по которым судится малороссийский народ”» [1054] та низку інших праць.
Діяльність

історика

українського

права

М. О. Максимейка

дослідила

Т. І. Бондарук, тому звернемо увагу лише на його праці, виконані в рамках
діяльності комісії [435]. Вчений зробив істотний внесок у дослідження Руської
Правди. Його перу належать праці про систему Руської Правди, інтерполяції в її
тексті, трактат про смердів [759; 761; 762]. У збірнику праць кафедри історії
української культури він опублікував роботу «Закупи Руської Правди» (Харків,
1927. Вип. 6). Цікава його стаття про українську юридичну термінологію [758].
Загальні підсумки наукової діяльності членів комісії за десять років було
підбито в шостому випуску «Праць…». Згідно з цими даними на своєму рахунку
мали: М. П. Василенко – 26 праць, М. Є. Слабченко – 31, С. Г. Борисенок – 14,
О. С. Добров – 12, С. М. Іваницький-Василенко – три [919].
Серед інших кінговців історію українського права вивчали М. М. Товстоліс
(роботи присвячені знахідці та заставі за Литовським статутом [1110; 1111]) та
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А. Е. Кристер (опублікував праці «Приналежності та складові частини речей в
історії російського та українського права» та «Духівниці ХVІ–ХVІІ в.» [711; 713]).
Досліджувати історію права було в планах і науково-дослідних кафедр права
ХІНГ та ОІНГ. Але їх результати були не такими помітними. Аспірант ХІНГ
І. Л. Рахмілевич вивчав історію права Київської і Московської Русі. На засіданні
правового семінару ХІНГ він виголосив повідомлення про державний і економічний
лад Київської Русі. В Одесі аспірант М. П. Троян підготував доповідь «Економіка
Стародавньої Русі та Руська Правда».
Натомість

для

забезпечення

літературою

єдиної

історико-правової

дисципліни, залишеної в навчальних планах радянських правових факультетів –
«Історії правових інститутів», на нових методологічних засадах велася підготовка
підручників. Так, книга Р.М. Бабуна «Історія інститутів права» (Харків, 1928),
містить матеріал про причини виникнення, розвитку й зміни правових інститутів у
різні історичні епохи, в різних країнах та різних галузях права. І хоча робота і була
витримана в марксистському дусі, на адресу автора лунали звинувачення у
прихильності до буржуазної науки [861, с. 495].
Розроблялися й проблеми історії політичних учень. Так, В. І. Бошко в 1924 р.
опублікував статтю «Античное учение о праве и государстве» [443], що стала
частиною ґрунтовної праці «Очерки развития правовой мысли (от Хаммураби до
Ленина)» (Харків, 1925). Його «Очерки…» стали одним із перших радянських
досліджень правової думки та за відсутності навчальної й монографічної літератури
з даної тематики тривалий час (до 1955 р.) залишалися єдиним радянським
підручником з історії світової правової думки.
Вивчення звичаєвого права теж відбувалося, переважно, в установах ВУАН.
Насамперед його вели вчені-юристи, діяльність яких була тісно пов’язана з роботою
Комісії для виучування звичаєвого права України (до її складу в різний час входило
16 викладачів КІНГ). Слід зауважити, що їх вклад у розроблення звичаєвого права
різний. Одні мали солідний науковий доробок, праця інших була епізодичною,
проте це не зменшує їхньої ролі у становленні науки звичаєвого права України.
Діяльність комісії охоплювала складання програми для збирання матеріалів
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звичаєвого права, вивчення кодифікацій звичаєвого права, безпосередній архівний
пошук матеріалів, бібліографічну добірку, особистий пошук учених та друк їхніх
теоретичних розвідок. Науковці досліджували історію звичаєвого права України,
вплив звичаєвого права на «Руську Правду», Литовський статут та інші джерела
права України. Особливу увагу приділяли сімейному, спадковому, речовому,
земельному та торговому праву. Комісією велася серйозна робота зі складання
бібліографічного покажчика праць із питань звичаєвого права. У другій половині
1920-х рр. активізувалось розроблення «революційного звичаєвого права»: місцеве
самоврядування,

селянський

двір,

діяльність

шкільних

установ

за

перші

пореволюційні роки. Поряд з архівними та літературними матеріалами широко
вивчалася практика судів. Предметом наукових інтересів ставали питання діяльності
колективних господарств та товариських судів.
За результатами праці було надруковано «Програми для збирання матеріалів
звичаєвого права» (Київ, 1925) та три випуски «Праць Комісії для виучування
звичаєвого права України» (Київ, 1925, 1928). Вчені публікували власні розвідки,
брали активну участь у підготовці наукових доповідей (за нашими підрахунками, 12
викладачів КІНГ прочитали в комісії щонайменше 71 доповідь) [849, с. 224–226].
Привертають увагу праці із загальних питань теорії звичаєвого права А. Е. Кристера,
Б. О. Язловського,

О. С. Доброва,

С. Г. Борисенока;

зі

спадкового

права

–

А. Е. Кристера, М. М. Товстоліса, праці М. М. Товстоліса про спільну власність,
юридичну природу знахідки та застави; з сімейного права – Б. О. Язловського, із
земельного права – М. М. Гершонова, з кримінального права – М. Г. Сікорського,
С. Г. Борисенока, з адміністративного права – В. Ф. Яновського, С. Г. Борисенока, з
питань застосування звичаєвого права – О. С. Доброва. Всі вони вийшли друком у
трьох випусках «Праць Комісії для виучування звичаєвого права України».
Також О. С. Добров підготував «Заперечення проти векселевого позову за
судовою практикою» та «Сьогочасне банкове звичаєве право»; М. М. Товстоліс –
«Відповідальність спадкоємця за звичаєвим правом», «Про субституцію за
звичаєвим правом»; Б. О. Язловський – «Бавмгартенова концепція звичаєвого
права»,

«Нариси

звичаєвого

родинного

права

Остерщини»,

«Вихованці.

379

Порівняльний етюд»; С. Г. Борисенок склав розділ «Судочинство» до програми з
кримінально-процесуального права. Відомо й про окрему працю В. Ф. Яновського
«До організації наукових органів Ярковецької волости на Полтавщині за 1917 р.». У
1926 р. С. Г. Борисенок написав розвідку «Сільські суди в сучасній судовій системі
України» [207, с. 83–85]. Доповідь на тему «Звичаєве право і судова практика» в
засіданні Правничого товариства презентував О. М. Бутовський, а М. П. Василенко
свій виступ присвятив О. І. Левицькому, досліднику українського звичаєвого права.
Питанням теорії права і держави приділяли увагу київські вчені В. І. Бошко,
Р. М. Бабун, Я. С. Розанов. Наукова спадщина В. І. Бошка налічує біля 100 праць із
питань права та економіки. Серед актуальних загальнотеоретичних проблем того
часу було питання поділу системи права. Як і більшість вчених, В. І. Бошко
заперечував поділ права на приватне і публічне. Він вважав, що в умовах радянської
правової і економічної політики такий поділ втратив сенс, адже не існує приватної
власності

на

засоби

виробництва,

а

індивідуальний

інтерес

поступився

колективному та суспільному [447, с. 449]. Також вчений був одним із співавторів
колективного підручника «Законознавство» (Харків, 1929).
Проблеми радянської держави і права розробляв Р. М. Бабун. У роботі
«Общее учение о праве и государстве» (Харків, 1925) автор виклав систематизацію
вчень різних шкіл права та охарактеризував їх із марксистської точки зору. Право
вчений розумів як надбудову над економічною структурою суспільства і як
результат класової боротьби. Проте на даному етапі своєї наукової діяльності він не
сприймав теорію природного права, історичну, психологічну та соціологічну школи
права. Враховуючи пануючі тоді тенденції щодо відмови від поділу права на
приватне та публічне, вбачав доцільним та пропонував класифікацію на виробниче,
розподільче і споживче право. Але сам учений у своїй праці описував традиційні
галузі права: державне, кримінальне, фінансове та ін. Автор не визнавав
верховенства закону та поділ законів на основні і звичайні, натомість пропонував
виділяти їх за нормами політичного й економічного життя. Серед основних теорій
держави виділив: античні, середньовічні, абсолютні, революційно-буржуазні та
реакційно-буржуазні. Водночас визнавав необхідність диктатури пролетаріату, а
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особливості радянської державності вбачав у поєднанні у вищого законодавчого
органу законодавчої та виконавчої влади, тісний зв’язок державного апарату з
масами та відкликання депутатів виборцями. Окрему увагу вчений приділяв
питанням методології права. Він протиставляв буржуазним методам (догматичному,
історичному, критичному) марксистський метод – діалектику як основу науки. У
цілому ця робота стала спробою системного викладу теорії держави та права у
марксистському дусі. Однак учений не уникнув критики його сучасників. Серед
загальнотеоретичних праць Р. М. Бабуна варто назвати ще й статтю «Останнє слово
Дюгі», де проаналізовано погляди вченого на право та державу [392].
Курс загальної теорії права та держави в КІНГ читав і Я. С. Розанов. Він
підготував хрестоматію «Основные вопросы права и государства» (Москва, 1926),
яка була рекомендована як навчальний посібник для вищих навчальних закладів
республіки. Позитивну рецензію на книгу свого часу опублікував Є. І. Кельман.
До загальнотеоретичних питань зверталися й харківські вчені. Свої думки
щодо системи радянського права висловив Ю. П. Мазуренко. Він заперечував поділ
права на приватне і публічне та відстоював теорію єдності системи радянського
права. Для соціалістичного суспільства науковець запропонував поділ права на три
блоки: 1) політико-організаційне право (включало конституційне, адміністративне
право, право соціального захисту (замінило кримінальне право), військове право,
права громадянські, міжнародне та судове право (яке об’єднувало кримінальний,
цивільний процес, діяльність третейських судів і арбітражних комісій); 2)
господарське право (складалося з торгово-промислового, земельно-лісового,
транспортного, житлово-будівельного, фінансового, кооперативного, концесійного
та трудового права) та 3) виховно-просвітницьке право (об’єднувало освітнє право,
побутове право, норми про відокремлення церкви від держави) [755, с. 30–36]. Втім,
ці ідеї викликали критику його сучасників. Перу дослідника належить і робота «Про
систематизацію чиннного законодавства» [754].
У науковому доробку відомого державника О. Л. Маліцького є суто
теоретичні праці, де він із класової позиції з’ясовував, чи є право соціальною
функцією та висловив свої думки щодо перегляду правових понять [768; 769].
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Помилку в праві вчений дослідив в окремій публікації [767]. Він був переконаний,
що державне регулювання приватних відносин у радянській державі нівелювало
будь-які підстави для виокремлення публічного та приватного права.
Теорія права цікавила й К. Й. Берновського, згодом відомого харківського
професора. Вчений вивчав об’єкт права, внаслідок чого вийшла відповідна
монографія [422], яка стала чи не останньою в радянській юридичній літературі, де
були висловлені міркування про поділ системи права на приватне і публічне. На
його думку, об’єктом права приватного були речі, а публічного права – влада.
Приватноправові відносини виникають за згодою сторін, а їх юридичною формою є
договір. Натомість публічно-правові відносини виникають на підставі закону. Окрім
цього, у співавторстві з Г. І. Волковим, О. Ф. Євтихієвим, В. Г. Гранбергом та
В. І. Бошком він видав популярний підручник «Законознавство» (Харків, 1929).
Є відомості й про окрему доповідь «Походження права», яку прочитав
професор О. Р. Гюнтер у 1927 р. на кафедрі «Проблеми сучасного права». Учений
обґрунтовував тезу про виникнення перших зародків права в первісному світі, але
тільки «в третій добі розвитку психічних здібностей людства, коли головним
чинником людської діяльності стали свідомість і розум».
Серед опублікованих загальнотеоретичних праць одеських учених вдалося
віднайти роботу Л. О. Піпера «Концепція права у класиків марксизму» [960], де
автор, на основі марксистських позицій, розкрив поняття права, його класовий зміст
та форми. Асистент А. С. Рубінштейн підготував доповідь «К итогам дискуссии о
марксисткой теории права», яка була виголошена в засіданні ОВ УЮТ. У 1924 р. він
же опублікував й кілька рецензій на книги про соціологію права та про класову
державу. У статті «Новые идеи буржуазной юриспруденции и марксистская теория
права» (Вісник радянської юстиції. 1924. № 20) ним розглянуті ідеї школи «вільного
права», які, на його думку, найближчі до марксистських позицій.
Отже, згадані праці вчених, в яких містяться трактування багатьох правових
проблем, підтверджують їх актуальність, а окремі дискусійні положення, висловлені
ще в 1920-х рр., і сьогодні потребують вирішення.
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6.2.

Публічно-правові дослідження представників київської, харківської

та одеської юридичних шкіл
Насамперед зауважимо, що 1920-ті рр. були періодом формування системи
радянського права. В той час ще не заперечувався поділ права на публічне та
приватне, хоча низка вчених відстоювала теорію єдності системи радянського права.
Наукові дослідження викладачів правових факультетів були сконцентровані в
предметних комісіях (замінили дореволюційні професорські кафедри) та в науководослідних кафедрах права. До речі, розподіл наук у предметних комісіях
здійснювався з використанням класичного поділу на приватне та публічне право.
Предметні комісії публічного права були утворені на правових факультетах КІНГ та
ОІНГ, а в ХІНГ аналогічна комісія іменувалася як публічно-правова. Водночас у
складі науково-дослідних кафедр права в Харкові та Одесі діяли секції публічного
права. І хоча спеціалізація в цих комісіях та секціях була різною і часто
змінювалася, втім дослідження були зосереджені переважно в галузях державного,
міжнародного публічного, адміністративного (земельне, житлове, кооперативне
право тоді вважалися спеціальними частинами адміністративного) та фінансового
права. Натомість щодо самостійності трудового права та його публічного характеру
все ще тривали дискусії. З огляду на специфіку трудових відносин, які поєднували
приватні і публічні начала, спочатку проблеми приватного трудового права
(трудовий договір, оплата праці та ін.) та право соціального страхування вивчалися
цивілістами. І, навпаки, публічне трудове право (охорона праці, контроль і нагляд за
дотриманням

законодавства)

та

соціальне

піклування

досліджували

вчені-

адміністративісти. Але радянська наука схилялась до визнання трудового права
публічно-правовою галуззю. Саме тому аналіз здобутків учених, які здійснювали
публічно-правові дослідження, на нашу думку, варто вести в цій послідовності, що
найбільше відповідає тогочасному розумінню публічно-правових наук.
Формування радянської науки державного права в 1920-х рр. мало свої
особливості. З одного боку, виділився окремий напрям наукових пошуків,
прихильники якого в основі радянського права бачили революційні ідеї, які
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кардинально відрізнялися від буржуазної науки державного права. З другого –
лібералізація суспільно-економічних відносин у період непу дала змогу виокремити
інший, більш поміркований напрям розвитку державно-правової проблематики.
Його прихильники не відкидали позитивних надбань як російської дореволюційної,
так і західноєвропейської науки та вважали необхідним його використання для
радянських

державотворчих

процесів.

Тож

у

цей

час

досліджувалися

найрізноманітніші проблеми державного права, зокрема загальні питання теорії
державного права (предмет, методи, джерела, система, відносини), теорія
конституціоналізму і конституції, національне питання, проблеми суверенітету,
питання устрою держав, правове становище радянських органів, проблеми
районування, громадянство, права та свободи людини.
Більшість юристів-кінговців, які вивчали проблеми державного права,
працювали в Комісії радянського права ВУАН (де досліджували й державне право),
в Правничому товаристві ВУАН, Київському відділенні УЮТ та Комісії з вивчення
державного устрою і права східних країн при Київській філії ВУНАС.
Досить плідною була діяльність В. І. Бошка. Зокрема, кілька оригінальних
праць ученого розкривають зміст та юридичну природу права на існування [448],
права на працю та результати праці [449]. Розглядаючи право на існування,
В. І. Бошко, в його основу покладав поняття «гідного», а не лише «необхідного»
існування [841, с. 48]. І хоча вчений вважав, що повного впровадження права на
гідне людське життя неможливо досягти, все ж він пропонував включати його в
декларацію невід’ємних та невідчужуваних прав людини і всіляко забезпечувати
його реалізацію [842, с. 243]. Також професор досліджував питання відокремлення
церкви від держави [446]. Учений вивчав професійний рух залізничників, діяльність
професійних спілок та преси. Він проаналізував і державно-правові погляди
Л. М. Толстого [444]. Звертає на себе увагу й більш пізня праця В. І. Бошко
«Суверенітет Радянської України» [451]. Аналіз праці дає підстави говорити про
неабияку сміливість ученого і його прогресивні погляди. Навіть у назві він
використав термін «Україна» та назвав її суверенною державою. Показовою є
висловлена ним думка, що не формальна можливість держави встановлювати
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норми, а повна її економічна та політична самостійність і незалежність від будь-якої
влади як всередині, так і за межами є ознаками суверенітету [819, с. 189; 824].
У період розроблення нової конституції УСРР свої думки щодо становища та
державних прав республіки висловив Л. С. Карум [634]. Визнаючи вхід УСРР до
складу СРСР як незалежної договірної республіки з «обмеженим суверенітетом»,
автор вбачав необхідним закріпити у власній конституції її державні права як члена
федерації та встановити суверенне право на територію. Л. С. Карум обґрунтував
статус української мови. Критикував обмеження прав національних меншин,
вбачаючи в цьому порушення рівності націй. Учений аналізував конституцію і у
критичній рецензії на книгу О. Л. Маліцького «Советская Конституция» [636]. Як
член Київської філії ВУНАС долучився до вивчення конституцій країн Сходу. Серед
тем, які висвітлював учений, були й питання форм держави та федералізму [635].
Він розкрив теоретичні основи та визначив хронологію виникнення термінів
«федерація», «союз держав», «союзна держава». Цікавими є його висновки щодо
класичних та «перехідних» форм федерації [800, с. 58, 814, с. 12–13].
Певною мірою ці питання досліджували й інші правники КІНГ. Темі
федералізму свій виступ «Унитаризм и федерализм в Германской конституции 1919
года» на засіданні Правничого товариства ВУАН присвятив В. Ф. Яновський, він же
досліджував поняття унітаризму та федералізму в працях німецьких учених [1218].
Визначення місця України в «союзі держав» та співвідношення понять «союз
держав», «союзна держава» та «унітарна держава» на марксистських позиціях
відстоював Р. М. Бабун [394]. Він стверджував, що форма організації СРСР і
правовий стан України в його складі не може підпадати ні під одну існуючу наукову
концепцію форми держави. Саме тому відносини союзних республік вивели нову
політичну форму державності, засновану на колективному суверенітеті. Ще в
дореволюційний час кілька робіт із питань парламентаризму та автономізму
підготував Б. А. Ландау, а в радянську добу він звернувся до вивчення сутності
держави, парламентської республіки, заснованої на національному суверенітеті, в
контексті аналізу спадщини Б. О. Кістяківського [728]. М. М. Товстоліс підготував
окрему працю про юридичне становище громадян [1112].
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Дослідження державно-правових проблем здійснювали й харківські юристи,
насамперед у рамках діяльності секції публічного права науково-дослідної кафедри
«Проблеми сучасного права», а також в секції державних наук правового семінару
підвищеного типу ХІНГ та як члени УЮТ.
Наукова спадщина М. І. Палієнка досить відома сучасникам. У Харківському
юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого в 2014 р. було видано бібліографію
вченого [1303], а професор І. Б. Усенко уточнив її, нарахувавши 50 оригінальних
праць. Однак обидва бібліографічні списки є неповними і мають бути доповнені
щонайменше двома роботами. Так, у 1922 р. в журналі «Наука на Україні» було
опубліковано статтю вченого про еволюцію державно-правових форм [937] та
замітку про науку в Росії [935]. Загалом доробок М. І. Палієнка ранньої радянської
доби містить статті, замітки та рецензії, розкидані у різних періодичних виданнях.
Питанню федералізму приділив учений увагу у праці «Конфедерация, федерация и
Союз Советских Социалистических Республик» (Харків, 1923), де спробував
розкрити зміст федерації як форми державного устрою і виділити її відмінні від
конфедерації ознаки. Правознавець, усупереч тодішній доктрині радянського
федералізму, визнавав основною ознакою федеративної держави відсутність права
виходу з її складу окремого суб’єкта федерації. Загальнотеоретичне значення має
надзвичайно цікава і сьогодні актуальна праця про природу держави [943].
Окрему розвідку він присвятив суверенітету: «Проблема суверенітету сучасної
держави» (Харків, 1929), де, виклавши власну незалежну точку зору на питання
суверенітету, дотримався офіційної установки – використав ідеї класової теорії
права. М. I. Палієнко дослідив найрізноманітніші теорії суверенітету, акцентуючи
увагу на вченні Ж. Бодена. Він стояв на позиціях представників конституційної
правової держави, які відкидали «абсолютність влади» як ознаку суверенітету. Був
переконаний, що не існувало і не існує абсолютного суверенітету, адже
допускається обмеження державної влади внутрішніми законами та міжнародним
правом [814, с. 14]. Особливо варті уваги думки правознавця стосовно подальшої
долі суверенітету. Він заперечував ідею повного його зникнення. Адже поступова
втрата суверенітету слабкими державами, на його думку, призведе до зосередження
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цього суверенітету у невеликої кількості сильних держав. Але водночас у результаті
національної боротьби пригноблених країн за державну самостійність відбувається
процес формування нових суверенних держав. І цей процес є постійним. А відтак,
стверджував учений, суверенітет буде існувати, доки існуватиме держава [838].
Його перу належать і стаття про розмежування повноважень СРСР та
радянських республік у питаннях амністії та помилування та обширна рецензія на
книгу О. Ф. Євтихієва «Основы советского административного права» [938;941].
Питанню право громадянства він присвятив щонайменше п’ять робіт [939; 940; 944–
946]. Професор брав участь у підготовці Конституції УСРР 1929 року. У 1930 р. він
був обраний академіком ВУАН та очолив Комісію радянського права і будівництва,
де продовжував розробляти питання громадянства.
Відомий радянський судовий діяч, заступник голови, а згодом голова УЮТ,
професор О. Л. Маліцький частина своїх праць присвятив питанням радянського
державного будівництва. Це насамперед книги «Советская Конституция» (Харків,
1924) та «Советское государственное право. Очерки» (Київ, 1926). Він редагував
«Собрание Советских конституций и конституционных актов» (Харків, 1928).
Предметом його досліджень було й питання суверенітету союзних республік,
зокрема принципи суверенітету (добровільність, рівноправ’я республік, право
вільного виходу із союзу) [770]. Він критикував ідеї про потенційний суверенітет
радянських республік та відстоював позицію їх обмеженого суверенітету. Окремі
доповіді за цією тематикою професор прочитав в УЮТ. Також він готував огляди
зарубіжних публікацій про радянську конституцію та праці з державного права
іноземних країн, досліджуючи президентську кризу у Франції та домініони Англіїї.
Прочитав доповідь про основні положення організації сільрад в СРСР [814, с. 15].
У галузі державного права захистив дисертацію на тему «Советская власть и
советская конституция. Опыт юридико-идеологического анализа» О. Р. Гюнтер. Це
було перше дослідження цієї тематики у радянській державі. Також правознавець
вивчав Конституцію УСРР та інші радянські конституції, де аналізував особливості
побудови влади та поділ функцій радянських органів держави і союзних республік
[531]. Спеціальну працю він присвятив праву на існування [530].
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Предметом

наукових

досліджень

М. Ф. Матвієвського

було

питання

історичних та юридичних підвалин об’єднання з УСРР всіх українських земель
(Галичини, Буковини, Закарпатської України) [814, с. 16]. У колі його наукових
інтересів був і суверенітет України [782]. Вдалося відшукати й кілька його творів
щодо проблем радянського державного будівництва [778].
Державному праву була присвячена праця М. Й. Рейхеля «Союз Советских
Социалистических республик. Очерк конституционных взаимоотношений советских
республик» (Харків, 1925. Ч. 1), де вивчав проблеми організації та діяльності
радянської держави як федерації та обґрунтував тезу про стійкий і рівноправний
союз усіх народів і національностей СРСР.
Заслуговують на увагу й розвідки молодих харківських дослідників. Варто
згадати про вклад у розвиток конституційної юстиції аспіранта, а з часом відомого
радянського конституціоналіста В. К. Дябло. Після переїзду до Москви він захистив
дисертацію «Судебная охрана конституций в буржуазных государствах и в Союзе
ССР» (Москва, 1928). Його судження, зокрема ідея перетворити Верховний суд
СРСР на орган конституційного контролю, були доволі прогресивними, а в
тогочасних умовах і досить сміливими. Вчений написав ще низку праць про судовий
конституційний контроль. Однак його роботи були піддані суцільній критиці, адже
радянська влада не мала на меті розвивати засади правової держави.
Аспірант Г. В. Александренко, згодом відомий фахівець державного права,
вивчав юридичну природу автономій, уніс значний вклад у дослідження проблем
теорії і практики федералізму. Його виступ на семінарі підвищеного типу ХІНГ «К
вопросу о государственно-правовой природе советских автономных республик» був
опублікований [377]. До друку була рекомендована й книга «Автономні республіки
та автономні області в Союзі РСР» (Харків, 1928). Не менш цікавою була його
кваліфікаційна доповідь «Районування в СРСР та національне питання». Він став і
автором підручника «Конституція УСРР і СРСР» (Харків, 1928, 1929) [814, с. 17].
Радянську

конституцію

Г. О. Соколовський.

Він

і

конституцію

прочитав

кілька

Німеччини
доповідей:

вивчав

«Основные

аспірант
формы

государственного строя на Западе», «Автономный или федеративный союз
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государств», «Формы народного представительства», «Экономическое развитие и
государственный строй», «Карл Маркс и его учение», «Экономическая теория
концентрации капитала», «Новейшие течения исторического материализма»,
«Сущность и значение Советской конституции», «Первая французская революция и
ее экономические причины». Досліджував еволюцію радянської державно-правової
думки, зокрема зміни основних засад конституції і повної реорганізації принципів
управління на місцях і в низових осередках органів влади. У 1924 р. підготував теми
«Учения о существе государства» та «Воззрения Генриха Кунова о государстве».
Він активно працював у секції державного права правового семінару ХІНГ, читав
доповідь «Федерация как форма государственного устройства». Щоправда,
друкованих праць дослідника відшукати не вдалося [814, с. 17–18].
Не були опубліковані й розвідки аспіранта І. Л. Рахмілевича про право
Швейцарії, Німеччини і СРСР. На засіданні кафедри в 1924 р. він доповідав про
федералізм, а на засіданні секції державного права правового семінару ХІНГ – про
державний і економічний лад Київської Русі. У цій же секції М. М. Романюк
оголосив повідомлення «Взаємини союзної держави та її членів» [814, с. 18].
Серед інших харківських учених, які зверталися до державно-правової
тематики, варто назвати професора О. Ф. Євтихієва. Окрему увагу він присвятив
молдавській конституції, піддав аналізу виборчі права в радянських конституціях та
опублікував кілька статей про особливості польської та німецької юстиції, зокрема,
про конституційний трибунал Польщі. Кілька робіт І. В. Сухоплюєва торкалися
питань свободи совісті у конституціях зарубіжних країн, а також він підготував
ґрунтовну рецензію на книгу «Конституция СССР и РСФСР в вопросах и ответах».
Аспірант О. М. Одарченко вивчав конституції східних країн, зокрема, роль нижньої
палати парламенту та основні права громадян [861, с. 510]. Результатом цих дослідів
стала виголошена в 1927 р. доповідь «Основные права граждан в восточных
конституциях», яка згодом була опублікована [912].
Досить скромні наукові доробки одеських державознавців. приступив. Не
відомо про опубліковані праці за час діяльності в ОІНГ іменитого ученого
В. В. Сокольського та доктор державного права О. С. Мулюкіна. Професор
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О. Я. Шпаков, у дореволюційний час відомий дослідник історії церковнодержавних відносин, за радянської влади працювати у сфері своїх наукових
інтересів, зрозуміло, не міг. Тому в рукописах залишилася його праця «История
секуляризации церковных имуществ в Новгороде при Иване ІІІ». Спеціальних робіт
із державного права в радянський час учений теж не публікував. Хоча відомо про
його науковий виступ на засіданні Одеського відділення УЮТ за темою «Турецкая
конституция 1924 г., ее история, анализ та значение» [814, с. 18].
У галузі державного права працював П. М. Толстой. Ще навчаючись у Вищій
школі

соціальних

наук

в

Парижі,

він

відвідував

семінар

професора

М. М. Ковалевського, а згодом, перебуваючи в Німеччині, брав участь у роботі
семінару

державознавства

професора

Г. Еллінека.

Вже

тоді

П. М. Толстой

підготував низку праць, зокрема й з питань державного права. Він вивчав проблеми
свободи друку, обмеження виборчих прав у зв’язку із судимістю, питання
парламентаризму та ін. Натомість у радянський час учений досліджував питання
статусу союзної держави, революційної законності, районування, прочитав в
Одеському відділенні УЮТ за цією тематикою доповіді «От РСФСР до СССР»,
«Про районування», «Проблема революционной законности». Є архівні дані про
підготовку ним до друку конспекту лекцій з державного права СРСР [124, арк. 8].
Через різноманітні заборони, реформи, репресії і еміграцію значних втрат
зазнала школа міжнародного права. Хоча зауважимо, що у 1920-х рр. в українських
освітніх центрах ще продовжували працювати видатні вчені-міжнародники.
Так, київські юристи вели відповідні розвідки та брали участь у роботі
Правничого товариства ВУАН, а згодом започаткували дослідження міжнародного
права в рамках діяльності Комісії з вивчення державного устрою і права східних
країн при Київській філії ВУНАС.
Порівняно короткий час у КІНГ працював російський юрист-міжнародник
О. М. Горовцев [1296]. Він був учнем Ф. Ф Мартенса, і хоча його дисертація так і не
була захищена, монографія «Некоторые основные спорные вопросы учения о праве
в связи с международным правом» була опублікована (Петроград, 1916–1917).
Вчений досліджував теоретичні питання міжнародного права (поняття, завдання,
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систему, суб’єкти, об’єкти). Кілька робіт присвятив праву війни та міжнародноправовим питанням державного права. Він – автор оригінального підручника «Курс
межгосударственного (международного) права» (1920). Вчений увів поняття
«міждержавного права» як синонім міжнародного, вважаючи, що його суб’єктами є
держави, а не народи. Процес самовизначення та утворення самостійних держав
вважав підставою перспективного розвитку міжнародного права в ХХ столітті [827,
с. 58–59]. Але публікацій вченого періоду праці в КІНГ не знайдено.
Наукові інтереси Б. А. Ландау були спрямовані на вивчення права війни. У
перших роботах він писав про визнання новостворених держав, управління
окупованими територіями, про правовий стан ворожих підданих, досліджував дію
норм гуманітарного права. У 1920-ті рр. учений висловився щодо взаємозв’язку
міжнародного та внутрішньодержавного права, діяльності Ліги Націй, забезпечення
прав нацменшин, організації міжнародної юстиції та кодифікації міжнародного
права. Міжнародно-правову тематику мали його численні виступи в Правничому
товаристві ВУАН та в Товаристві Нестора-літописця [827, с. 59].
Значний інтерес викликають роботи В. Ф. Яновського, присвячені діяльності
Постійної Міжнародної Судової Палати, принципу «найбільшого сприяння»,
проблемам консульського права [1215; 1217–1219]. Низку оглядів міжнародного
права він розмістив у журналі «Україна». Як член Київської філії ВУНАС вчений
вивчав мандати і гарантійні угоди на Сході. Інші викладачі, співробітники ВУНАС
вивчали: В. І. Бошко – стародавнє право Сходу (опублікував працю «Новая
Турецкая

Конституция»)

[445],

Л. С. Карум

–

конституції

країн

Сходу,

Є. І. Кельман – цивільне право сучасних східних країн. Доповідь про проект
Китайського цивільного уложення в засіданні філії прочитав Б. О. Язловський. А
доповідь О. С. Доброва «Система мандатного управління на Сході» була апробована
в засіданні філії та оголошена на другому з’їзді сходознавців [1139; с. 188–189].
Досить інтенсивно розвивалася харківська школа міжнародного права. Одним
із напрямів наукових досліджень секції публічного права кафедри «Проблеми
сучасного права» стало міжнародне публічне право. Окрім того, міжнародно-правові
дослідження були зосередженні в ВУНАС, де також працювали викладачі ХІНГ.
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Ім’я в науці міжнародного права В. А. Ястржембський здобув ще в
дореволюційний

час,

опублікувавши

видатну

працю

«О

капитуляциях

в

Оттоманской империи» (Харків, 1905). А в радянський час вдалося віднайти лише
одну його статтю про Лігу Націй [1228], де автор охарактеризував основну мету і
завдання Ліги Націй, позитиви та загрози її діяльності. І хоча її діяльність, на його
думку, була малоефективною, він вважав доцільними намагання цієї організації
внести певний порядок і мир в анархію міжнародних відносин і права [827, с. 61].
Дослідження правового регулювання укладення шлюбів іноземцями, зокрема,
дипломатичних шлюбів професора О. М. Гладстерна, вилилося в низку публікацій
в часописах «Вісник радянської юстиції» та «Червоне право». У численних статтях
вчений піддав аналізу єгипетську конституцію, договори Локарно, досвід діяльності
Берлінського інституту міжнародного права, виступав з доповідями в засіданні
УЮТ. Професор був одним із засновників ВУНАС (обіймав посаду заступника
голови). Як співробітник асоціації читав доповіді, публікував у часопису «Східний
Світ» праці про право Монголії, Китаю, Туреччини, Афганістану. Він виступив із
доповідями на обох з’їздах ВУНАС [827, с. 61]. Професор очолив делегацію
українських вчених в Туреччині (1926–1927 рр.). У цьому відряджені він
досліджував історію боротьби турецького народу за свою незалежність, історію
боротьби проти Севрської мирної угоди, проти чужоземної окупації, проти Антанти,
боротьбу за будівництво національної турецької держави на руїнах Османської
імперії. Дослідник вивчав правові ефекти Лозаннської угоди в Туреччині, зокрема
знайомився зі становищем чужоземців у Турецькій республіці. До кола його
інтересів також входило знайомство з діяльністю турецьких судів. Він студіював
законодавство Туреччини, шляхи його розвитку, теорію та практику [963, с. 375].
У ВУНАС працювали й інші харківські науковці. У часопису «Східний Світ»
(1929. № 1/2) О. Р. Гюнтер опублікував статтю «Радянське право в боротьбі з
відсталим

побутом

мусульманських

верховинців

Північного

Кавказу»,

а

О. Ф. Євтихієв – замітку «Палестина під англійським пануванням».
Яскравою постаттю в колі харківських міжнародників був професор
М. М. Лозинський. Він написав кілька статей, які стосувалися Галичини, захоплення
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східно-китайської залізниці, ризького договору і польсько-радянських відносин,
Ліги націй. Вчений дослідив причини поразки Галицької революції та вплив на ці
процеси Антанти та Ліги націй. Щоправдв він був переконаний, що право на
самовизначення галичанам дасть не Польща, а радянський уряд, відтак буде
звільнено західноукраїнські землі. Велику статтю він присвятив проблемі
роззброєння [747]. Згодом була опублікована його брошура «Проблема роззброєння.
СРСР та Ліга Націй» (Харків, 1929). Він автор і першого україномовного підручника
«Міжнародне право» (Полтава, 1931), який нині є бібліографічною рідкістю.
Окремі повідомлення на засіданнях науково-дослідної кафедри «Проблеми
сучасного права» зробили аспіранти Г. В. Содін та Л. Е. Березов. У 1928 р. вони
були співдоповідачами теми «Міжнародне право перехідного періоду». Окрім цього,
вони мали й самостійні доповіді, а Л. Е. Березов ще й публікації у «Віснику
радянської юстиції» про нові тенденції міжнародного права, погляди буржуазних
юристів на міжнародний арбітраж та кодифікацію міжнародного права, міжнародну
конференцію правників та рецензію на журнал «Международное право» [827, с. 62].
В Одесі міжнародно-правові дослідження були зосереджені в секції
публічного права науково-дослідної кафедри «Сучасних правових проблем», в
публічно-правовій секції Одеського відділення УЮТ, а згодом і в Одеській філії
ВУНАС; активними учасниками яких були й викладачі ОІНГ.
З-поміж одеських юристів-міжнародників найвідомішим був професор
П. Є. Казанський. Він читав лекційний курс за своєю монографією «Всезагальні
адміністративні союзи держав», але у радянський час праць учений не публікував.
Утім він продовжував писати, зокрема й праці на міжнародно-правову тематику.
Щоправда доля цих робіт невідома [406, с. 18–19; 699, с. 40].
Значне місце у науковому житті О. Я. Шпакова посідали дослідження
проблем міжнародного права та сходознавчі розвідки. І хоча за радянської влади він
не опублікував жодної праці, вчений підготував щонайменше п’ять доповідей [827,
с. 63]. Є відомості й про підготовку професором ще кількох праць, які також не були
оприлюднені, серед яких й «Очерки по консульскому праву». Професор керував
роботою молодих учених, зокрема аспіранти С. Л. Косов та О. Ю. Дзюбін
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працювали саме в галузі міжнародного права. У 1925 р. вони готували доповіді про
Версальський мир та Генуезьку конференцію. У 1926 р. С. Л. Косов доповідав також
на тему «Советско-германский торгдоговор» [827, с. 64]. Та найактивнішим і
найздібнішим аспірантом О. Я. Шпакова був Є. А. Шрабштейн. Вочевидь, саме за
підтримки професора молодий науковець став працювати в Одеській філії ВУНАС,
під егідою якої підготував низку праць про соціально-економічний стан Близького
Сходу [827, с. 64]. В журналі «Східний світ» вийшла у світ його праця про
будівництво трансперської залізниці (попередньо була оголошена як доповідь в
Одеській філії ВУНАС) [1194]. У доробку цього науковця є й тези «Національна
проблема в структурі складної держави сучасності» [827, с. 64].
Членом правління Одеської філії ВУНАС був М. Є. Слабченко. Під егідою
цієї установи він здійснив два цікаві дослідження: «Проблеми сучасної Албанії» та
«Впливи турецького права на земельні відносини у вольностях запорозьких» [585,
с. 127]. У роботі філії брав участь і аспірант М. Д. Шаргородський, який зробив
доповідь «Взаємини СРСР з Японією» (1927/28 р.) [992, с. 324].
Наприкінці 1920-х рр. до Одеси перебрався київський професор О. О. Жилін.
Із опублікованих робіт одеського періоду його творчого життя відома праця про
американську доктрина Монро [574], де автор висвітлив базові принципи цієї
доктрини та пріоритетні напрями американської зовнішньої політики [827, с. 64].
У 1920-х рр. тривало становлення науки радянського адміністративного
права. У цей час закладалися підвалини загальної частини адміністративного права,
пропонувалися перші теоретичні розробки виокремлення інститутів спеціальної
частини. Активно вивчалися й питання юридичної природи адміністративного права
як публічної галузі, досліджувалися форми адміністративної діяльності, види
управлінських актів, межі здійснення публічних прав громадян та владних
повноважень органів управління, аналізувалися принципи законності у сфері
управління,

заходи

адміністративного

примусу,

особливості

запровадження

відповідальності посадових осіб, розвиток адміністративної юстиції тощо.
У секції адміністративного права при Комісії радянського права ВУАН,
співробітниками якої були викладачі КІНГ О. М. Бутовський та М. М. Товстоліс,
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досліджували діяльність органів влади, організацію сільрад, правове становище
Червоної Армії, уповноваження адміністративних органів, нормативне регулювання
громадських об’єднань,

публічне

речове

право

(націоналізація,

реквізиція,

конфіскація), житлові проблеми тощо. Є свідчення про підготовку висновку на
проект союзного закону про організацію сільрад. На одному із засідань секції вчені
зробили спільну промову про порядок видання обов’язкових постанов та
застосування заходів адміністративного впливу. На засіданні Правничого товариства
та в УЮТ О. М. Бутовський прочитав кілька доповідей [805, с. 10]. Окремі його
роботи про адміністративні кари на селі та про нотаріальну діяльність сільрад
надрукували у «Сільраді». У юридичних часописах вийшли його статті про
адміністративний

кодекс,

застосування

адміністративних

стягнень,

про

адміністративні комісії [861, с. 518]. Перший випуск збірника «Наукові досліди та
розвідки Комісії радянського права» (1929 р.) був присвячений питанням
адміністративного
«Адміністративні

права.
виселення

До
з

нього

увійшли

жилих

твори

приміщень»

та

О. М. Бутовського
М. М. Товстоліса

«Адміністративні акти». В архівах міститься й інформація про інші кілька праць з
адміністративного права М. М. Товстоліса, однак серед опублікованих їх відшукати
поки не вдалося [805, с. 11]. Його перу належать огляди літератури та низка
рецензій, зокрема й на книгу О. Ф. Євтихієва [1109].
Інші викладачі КІНГ теж зверталися до розроблення питань адміністративного
права. Серію творів із питань охорони праці київських друкарів, природи
колективного договору та найму працівників підготував Б. О. Чорний. Також він
вивчав проблеми соціального страхування робітників, страхування на випадок
хвороби, через безробіття та нещасний випадок.
«Безработица

и

социальное

страхование»

(1923);

Він опублікував праці:
«Состояние

социального

страхования на Киевщине» (1925); «Материалы о положении труда на Киевщине»
(1925), «Соціальне страхування СРСР» (1927), «Рынок труда на Украине в 1917
году» (1928) [805, с. 11]. Кінговці, які були співробітниками Комісії для виучування
звичаєвого права ВУАН, зокрема: С. Г. Борисенок склав програму для збирання
матеріалів звичаєвого адміністративного права, а В. Ф. Яновський опублікував
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статтю про місцеве управління [440; 1216]. Професор П. Л. Кованько як член
Комісії для виучування фінансових справ підготував доповідь «Житлова криза в
Німеччині» (1927) та розвідку «Житлова криза у нас і на Заході».
Досить активно студіювали питання адміністративного права харківські
юристи, які досліджували адміністративно-правові проблеми як співробітники секції
публічного права науково-дослідної кафедри «Проблеми сучасного права» та
учасники УЮТ і його харківського відділення.
Питання джерел адміністративного права, організації адміністративних
органів та приватних товариств і установ, наділених публічними правами вирішував
О. Ф. Євтихієв

в

окремих

розділах

підручника

«Основы

советского

административного права» (Харків, 1925). Згодом вийшов у світ підручник
«Административное право» (Харків, 1930). Це були далеко не перші праці вченого.
Ще в дореволюційний час він написав монографію «Законная сила актов
администрации» (Люблін, 1911), що була захищена як магістерська дисертація. Вже
в нові часи професор вивчав предмет галузі, одним із перших обґрунтував поділ
адміністративного

права

на

загальну

та

особливу

частини,

запропонував

класифікацію органів державної влади та відстоював позицію недоцільності
включення місцевого самоврядування до системи органів державного управління.
Він був серед тих учених, які відстоювали поділ права на приватне і публічне та
полемізував із тогочасними радянськими вченими про єдність соціалістичного
права. Професор досліджував адміністративне районування, комунальний устрій,
юридичну природу муніципальних та акціонерних підприємств, колективного
суб’єкта адміністративного права. Активно співпрацював О. Ф. Євтихієв з УЮТ.
Вчений писав про спрощення судового апарату, способи забезпечення законності,
зокрема раціональність примусової праці без позбавлення волі, доцільність
адміністративного арешту, про робітничо-селянську міліцію. Коментував КК УСРР:
статті про злочини проти порядку управління [805, с. 13].
Відомим адміністративістом був професор В. Л. Кобалевський. Уже в 1924 р.
він видав «Очерки советского административного права» (Харків, 1924), а згодом і
підручник «Советское административное право» (Харків, 1929). Вчений пропонував
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поділ адміністративного права на загальну та особливу частини. Визначив окремі
форми адміністративної діяльності, зокрема укази, адміністративні розпорядження,
публічно-правові договори, матеріальні операції адміністрації та приватноправові
угоди. Досліджував професор співвідношення адміністративного постановлення та
кримінального

закону.

Окрему

статтю

присвятив

методам

вивчення

адміністративного права [671]. Він, як і О. Ф. Євтихієв, був прихильником
розмежування приватного та публічного права; публічно-правовими він вважав
відносини за участі суб’єкта влади. Виділяв учений і публічно-правові та
приватноправові способи набуття власності й публічні речові права [805, с. 14].
Окремий його інтерес викликали проблеми адміністративної юстиції та питання
компетенції райвиконкомів та сільрад. Учений вивчав й житлове право [861, с. 521].
Кілька праць з адміністративного права залишив І. В. Сухоплюєв. Він
акцентував увагу на проблемах застосування адміністративного примусу, вивчав
нові форми адміністративного впливу. Цікавився дослідник і межами прав органів
місцевої влади, дискутуючи в пресі з проблем децентралізації і концентрації, форм
актів органів місцевої влади та відповідальності за порушення обов’язкових
постанов місцевих органів. Він долучався і до розробки проекту Адміністративного
кодексу УСРР. Аналізував законодавчі норми про акти цивільного стану УСРР у
статті «Зміна свого імені та по-батькові» (Червоне право, 1929, № 14–15). Практична
діяльність І. В. Сухоплюєва

на

посаді завідувача

ліквідаційного відділу з

відокремлення церкви від держави НКЮ УСРР дала матеріал для низки
пропагандистських брошур антирелігійного характеру [861, с. 522].
Не менш плідною була й праця аспіранта О. М. Одарченко. Він звітував про
теоретичну розробку класичної та радянської літератури з адміністративного права
та підготував доповіді «О децентрализации местного управления» та «Об
административном усмотрении в советском праве», яка вийшла друком як окрема
стаття [911]. Далі молодий вчений вивчав організацію місцевих органів влади, їх
компетенцію і функціональність порівняно із західноєвропейськими місцевими
органами та продовжував розробляти теоретичні проблеми адміністративного права
(питання систематики) [913]. Він заперечував наявність у змісті адміністративного
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права особливої частини, адже допускав її розпад на окремі дисципліни, зокрема
вважав, що адміністративна юстиція має стати окремою наукою [805, с. 15]. У
1926 р. він захистив працю «Взаємовідношення закону та адміністративного
розпорядження в радянському праві» та став науковим співробітником кафедри.
Серед інших харківських юристів, які зверталися до питань адміністративноправової тематики був аспірант Л. С. Дубінський, який одну роботу присвятив
питанню звільнення від військової повинності за релігійними переконаннями [805] і
кілька журнальних статтей – житловим проблемам житлового будівництва та
житлового найму. Натомість С. Й. Вільнянський видав рецензію на коментар «Нове
житлове законодавство» (Вісник радянської юстиції. 1930. № 1).
Наукові здобутки у галузі адміністративного права одеських правників були
значно скромніші. Про діяльність у цій сфері професора П. М. Толстого свідчать
архівні

дані,

згідно

з

якими

він

підготував

рукопис

курсу

«Система

адміністративного права». Але, чи вийшов він друком, з’ясувати не вдалося.
Професора І. А. Хмельницького цікавили питання житлового права. Він
досліджував житлові права наукових працівників, денаціоналізацію будівель,
діяльність житлових конфліктних комісій. Ним було підготовлено постатейний
коментар «Устава жилищного кооператива (примерный)» (Одеса, 1925) [861, с. 523].
Професор вивчав житлову політику радянської держави, роль житлових об’єднань у
проведенні цієї політики. Висловив свої думки щодо складного питання про
розподіл надлишків житлової площі та підстав позбавлення житла, самовільного
розселення чи виселення [805, с. 16–17]. І. А. Хмельницький також підготував
статтю «Борьба с проституцией в Советской Росиии» для передмови перекладу
книги В. А. Шумбурга «Половые болезни» (Херсон, 1924). Окрім цього, вчений
редагував збірник «Льготы по призыву в советскую армию» (Миколаїв, 1925).
Викликає інтерес праця «Проблеми юридичної особи публічного права в
радянському законодавстві» асистента О. С. Хазана. Молодий дослідник відстоював
позицію доцільності виділення юридичної особи публічного права за службовосоціальним критерієм. Він вказував, що через свої особливості, публічно-правові
організації отримують спеціальний режим у приватному праві, тому вони набувають
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подвійної правової природи, з одного боку, є органами держави, а з другого, –
юридичними особами приватного права [805, с. 17].
У 1920-х рр. відносно широко вивчалися проблеми земельного права. Тоді
цей курс читався, переважно, як спеціальний розділ адміністративного права.
Наукові ж дослідження в галузі земельного права київські вчені вели в Комісії для
виучування звичаєвого права, де розробляли окремі питання земельного права на
підставі Земельного кодексу, актів та вироків Вищої Земельної Контрольної Комісії.
Згодом дослідження земельного права були сконцентровані в підсекції з питань
вивчення дійсного земельного права Комісії для виучування звичаєвого права, в
аграрній секції Комісії радянського права та в спеціальній секції з проблем вивчення
засад Земельного кодексу при цій же комісії.
Понад 30 творів із земельного права опублікував М. М. Гершонов. Приділяв
увагу вчений питанням землекористування, впливу на розвиток сільського
господарства так званих чорних переділів та урівнення земель, розглядав структуру
земельних органів і судових земельних комісій та селянський двір. У Комісії для
виучування звичаєвого права він виголосив кілька доповідей, а в збірнику «Праць
комісії…» опублікував дві розвідки про селянський двір та зміни Земельного
кодексу [861, с. 525]. Окремий виступ на тему «Крестьянские семейные разделы»
дослідник здійснив в УЮТ, а про проект земельного кодексу – в Комісії радянського
права. Значну увагу приділяв учений розробці теоретичних понять радянського
земельного права. Зокрема, рецензенти його праць відмічали змістовність,
пропонованого М. М. Гершоновим, поняття «землеустрою» [850, с. 417].
Низку доповідей із земельного права в Комісії для виучування звичаєвого
права зробили: А. Е. Кристер, Б. О. Язловський, Є. І. Кельман [861, с. 525–526].
Є. І. Кельман також був співавтором коментарів до Земельного кодексу (які готував
М. М. Гершонов), для перших видань яких він підготував вступну статтю з нарисом
головних етапів еволюції земельного законодавства України. Ним була написана й
рецензія на книгу І. Б. Новицького «О праве трудового землепользования». Окрім
того інші викладачі КІНГ підготували: О. С. Добров історико-правове дослідження
«Земельне право на Україні в ХVІ ст.» [545]; В. В. Карпеко працю про земельну

399

ренту та порядок її стягнення в умовах соціалізації землі [631], В. І. Бошко рецензію
на коментар Земельного кодексу М. М. Гершонова та Є. І. Кельмана [450].
Харківські юристи вивчали питання земельного права в рамках діяльності
секції публічного права кафедри «Проблеми сучасного права». Так, кілька праць із
питань земельного права опублікував О. Л. Маліцький. Він вивчав реформу
земельних судових комісій. Для УЮТ підготував доповідь «Питання селянського
права» (1924), де розвідував майновий стан членів селянського двору [460]. Окрему
працю «Права наймитів у трудових селянських господарствах» (Харків, 1929)
написав

М. Ф. Матвієвський.

Він

же

вивчав

оподаткування

селянських

господарств. О. Ф. Євтихієв видав брошуру «Земельне право» (Харків, 1924).
Продуктивною була праця О. М. Одарченко, який вже у 1922/23 н. р. звітував
про підготовку доповіді «Про земельне право», яка згодом була опублікована як
стаття [150, арк. 62; 909]. Молодий науковець оприлюднив й окрему розвідку про
право на землю [910]. Аспірант А. Ф. Дедусенко виконав тему «Про порядок
вирішення земельних спорів». А вже в 1925/26 н. р. вивчав основні тенденції
повоєнного сільськогосподарського законодавства в іноземних державах, зокрема
питання про інститут користування землею, організацію публічної служби сприяння
сільському господарству, про регулювання сільськогосподарського виробництва
шляхом адміністративних постанов Він видав дві книги: «Агрономическая помощь
населению Украины» (Харків, 1923) та «Принципы организации агрономической
помощи населению» (Харків, 1925). Є відомості про доповідь С. Є. Сабініна «Звід
юридичних праць з дослідження юридичних форм землеволодіння в стародавньому
світі» [861, с. 527]. Про особливості відшкодування завданих збитків при заподіянні
смерті члену селянського двору писав Л. С. Дубінський [561].
Правники ОІНГ до проблем земельного права зверталися мало. Є лише
свідчення про підготовку до друку конспектів лекцій із земельного та промислового
права П. М. Толстого, які, скоріш за все, не були оприлюднені [124, арк. 8].
Натомість одеські юристи активно розробляли питання кооперативного
права.

Біля

витоків

радянського

кооперативного

законодавства

стояв

Є. М. Штандель. Вже в першому номері журналу «Вестник советской юстиции»
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була опублікована його стаття «Основные вопросы кодификации кооперативного
законодательства». Він співавтор праць «Жилищно-кооперативное законодательство
Украины» (Харків, 1924), «Устав жилищно-арендного кооператива. Практический
комментарий» (Харків, 1927) та автор посібника «Курс советское кооперативное
право» (Харків, 1924), який витримав кілька перевидань. Рецензію на цю книгу
написала Г. Є. Семенова [1027]. Також Є. М. Штандель опублікував кілька статей
про основи кооперативного права. Він обґрунтовував необхідність кодифікації
кооперативного законодавства, що дало б змогу усунути протиріччя та застарілі
приписи, пропонував розробити узагальнені правила для сільськогосподарської,
промислової і кредитної кооперації, а також уточнити й оформити принципові
положення чинного кооперативного законодавства. Актуальним він вважав і
визначення

правового

становища

кооперації,

принципів

кооперативного

законодавства, формування системи єдиної споживчої кооперації, централізації
кооперативного

самоврядування,

державного

регулювання

кооперативної

діяльності, уніфікації порядку діяльності кооперативів [861, с. 528].
Роботи з цієї тематики продукував і Л. Ф. Турчанович. Він досліджував
поняття кооперативу за радянським законодавством, основи кооперативного права,
кооперативну правоздатність фізичних осіб [1121; 1122].
Харківський учений О. І. Терехов підготував кілька наукових статей з
кооперативного

права,

систематизував

законодавство,

створивши

«Сборник

декретов и постановлений по кооперации и налоговому обложению» (Харків, 1922;
1923). Досить позитивні оцінки отримала його книга «Советское кооперативное
право» (Харків, 1924), 15-тисячний тираж якої розійшовся за кілька місяців. Автор
приділив увагу формам кооперативної діяльності, що значно відрізняло його книгу
від

праці

теоретика

Я. І. Рапопорт

радянського

вивчав

юридичну

кооперативного
природу

права

генеральних

Є. М. Штанделя.
договорів

між

держпромисловістю та споживчою кооперацією [987]. О. Л. Маліцький був
редактором

колективної

праці

«Жилищно-кооперативное

законодательство

Украины» (Харків, 1924) та рецензував книгу О. І. Терехова. М. Ф. Матвієвський
підготував роботу «Об’єкт кооперативного взаємного страхування» [779].
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Питання фінансового права були предметом розвідок співробітників Комісії
для виучування фінансових справ та членів товариства економістів ВУАН.
Викладачі-правники були активними їх учасниками. У Комісії згуртувалися ті
наукові сили, які працювали у царині фінансових питань, грошового обігу, кредиту
та банківської економіки.
Провідним київським ученим був академік Л. М. Яснопольський, який керував
роботою Комісії та редагував всі п’ять випусків «Праць комісії для виучування
фінансових справ» (Київ, 1929). Також під його редакцією вийшла «Економічна
енциклопедія України». Науковець писав про принципи фінансової політики,
фінансові відносини держави та місцевих рад, про банки та банківську систему, про
оподаткування та бюджетну політику, про кредитні та фінансові установи [857, с.
31]. Він прочитав доповідь у товаристві економістів на тему «Кредитні установи на
Україні», яка стала основою для відповідної розгорнутої публікації [1222]. У
товаристві були виголошені ще кілька доповідей, зокрема й «Репараційна проблема
в Німеччині» (1929). Учений розглядав питання організації фінансових систем
окремих іноземних держав та їх еволюції у зв’язку з соціально-політичними
змінами, які були спричинені війною. Після закордонних відряджень академік
підготував оригінальні розвідки про фінансовий стан та валюту Німеччини, серед
яких – «Німецька валютна реформа і господарчий стан Німеччини» (Київ, 1927).
Кілька робіт він присвятив валютним відносинам, проблемі грошового обігу,
валютній кризі, ринку золота. Його працю про розвиток валютних курсів
опублікували в «Наукових записках КІНГ» [1223].
Професор П. Л. Кованько очолював підкомісію для виучування місцевих
фінансів, яка діяла в складі Комісії для виучування фінансових справ. Учений
вивчав становище й еволюцію господарства та фінансів м. Києва, редагував збірник
статей «Господарство міста Києва», де вийшла і його робота «Бюджет міста Києва».
Цікавим є його нарис про київські контракти та комунальні підприємства [679; 680].
Низку праць учений присвятив податкам, проблемам бюджетної політики, історії та
теорії місцевих фінансів. У товаристві економістів виголосив кілька доповідей [857,
с. 31]. Бюджетна політика СРСР стала предметом його наукових досліджень в
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еміграції. В Інституті для вивчення СРСР, де він працював, були підготовлені його
праці «Финансы СССР во вторую мировую войну» (Мюнхен, 1951), «Финансы
СССР после второй мировой войны: в сравнительном освещении» (Мюнхен, 1954)
та «Бюджет СССР: Историко-критический обзор» (Мюнхен, 1956).
Заслуговують уваги ґрунтовні роботи М. І. Мітіліно, насамперед книги
«Елементи фінансової науки» (Харків, 1926) та «Основи фінансової науки» (Харків,
1929). Професор висвітлив питання про державні надходження та видатки, розробив
класифікацію податкових систем та систему оподаткування в СРСР, структуру і
обсяг бюджету, співвідношення його окремих частин та визначив порядок розподілу
кредитів по бюджетах союзних республік. Дослідник відстоював принцип свободи
від оподаткування прожиткового мінімуму. Він підготував статтю «Финансовое
управление, как предмет научного исследования и рационализации», вивчав
японську податкову систему у окремій статті («Праці комісії…». Київ, 1929. Вип. 4).
Рентні відносини стали темою публікацій В. В. Карпеко. Вчений досліджував
земельну ренту в умовах соціалізації землі [631]. У «Вестнике финансов» за 1926 р.
опублікував статтю «Окладная единица и плательщик ренты». Він – автор збірника
задач по податках [632]. Як співробітник Комісії вивчав історію фінансів в Україні.
Окрема праця «Переваги видатків як принцип державного господарства»,
підготовлена в 1928 р., вийшла друком у збірнику «Праць комісії…» (Київ, 1929.
Вип. 3). Також він опублікував ґрунтовну рецензію на книгу М. І. Мітіліно «Основи
фінансової науки» [633]. А доля його праці «История налогового дела на Подолии
со времени новой экономической политики» досі невідома.
Непересічною видається розвідка «Конвенційні тарифи СРСР», присвячена
особливостям

фінансово-кредитної

політики

в

окремих

галузях

економіки

республіки, яку для третього випуску збірника комісії підготував В. Ф. Яновський.
З-поміж харківських юристів до роботи Комісії для виучування фінансових
справ долучилися О. А. Раєвський та В. М. Доброгаєв. Значне місце в дослідженнях
О. А. Раєвського зайняли питання місцевих фінансів. У збірнику комісії було
розміщено його працю «Фінансове регулювання місцевих бюджетів» (Київ, 1929.
Вип. 3). У цьому ж випуску праць вийшла друком робота молодого дослідника

403

В. М. Доброгаєва «Географічний розподіл державних і місцевих прибутків і
видатків

по

округах

України».

Передмову

до

цієї

публікації

написав

Л. М. Яснопольський. Окрім цього, В. М. Доброгаєв видав брошуру «Державний
бюджет УСРР» (Харків, 1926), в журналі «Хозяйство Украины» у 1926 р.
опублікував

статті:

«Новый

закон

о

бюджетных

правах»,

«Финансовые

взаимоотношения Союза и союзных республик». Він вказав на непрості економічні
зв’язки України і СРСР, фактично колоніальний стан України в Союзі. Вчений
пропонував розширити повноваження фінансових органів республік при дотриманні
принципу бездефіцитності республіканських бюджеті [549]. Як фахівець податкової
справи дослідник критично ставився до формування класової фінансової політики,
зокрема класового принципу оподаткування [548, с. 145]. Такі його думки були
досить сміливими в тогочасних умовах, тож не дивно, що В. М. Доброгаєв потрапив
під шквал критики і звинувачення у «економічному націоналізмі».
Професор Ф. Я. Нєсмєлов, автор солідного дослідження «Косвенные налоги»
(Санкт-Петербург, 1904) в роки непу писав про податковий тиск на приватну
промисловість і торгівлю [898]. На Всеукраїнському з’їзді податківців він виступив
із промовою «Промисловість України і акцизи», яка згодом вийшла друком [897].
Учений автор книги «Податкова система СРСР» (Харків, 1933). Кілька робіт він
адресував боротьбі з алкоголізмом [857, с. 32]. Центральною темою досліджень
О. П. Маркова став розвиток комунального господарства. Він був активним
дописувачем журналу «Коммунальное хозяйство на Украине», де публікував статті
про стан комунального господарства, про податки і збори, фінансовий стан органів
комунального господарства [857, с. 32]. Кілька статей на фінансово-правову
тематику видав М. Ф. Матвієвський. Предметом його наукових пошуків стали
питання фінансового контролю, таємниці вкладів, гербової оплати [777; 780].
В Одесі наприкінці 1920-х рр. в секції фінансової науки і фінансового права
науково-дослідної кафедри права були заплановані досить перспективні наукові
теми. Серед здобутків співробітників цієї установи відомі насамперед роботи
Г. І. Тіктіна. Вчений був фахівцем у галузі теорії фінансів, мав понад 30 праць. Він
досліджував теорію публічних фінансів, опублікувавши в інститутському виданні
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«Господарство і право» (т. І та т. ІІ) докладну розвідку «Очерки по общей теории
публичных финансов» [1099; 1100]. Щоправда, перша її частина побачила світ ще у
1926 році [1101]. Вчений досить самобутньо аргументував, що фінансове право є
суто публічною галуззю, адже об’єднує лише публічні інститути чи публічноправові елементи в змішаних інститутах. Тому норми фінансового права є
публічними або за своїм первинним, публічним, або за додатковим, другорядним
призначенням. Вивченню питань природи фінансових явищ та чинників, від яких
залежить їх розвиток, він присвятив працю «Основні теоретичні проблеми динаміки
публічного господарства», що вийшла в збірнику ВУАН [1102].
Питання трудового права та права соціального забезпечення розробляли
кілька викладачів КІНГ. Так, серед тем, що їх вивчав Б. О. Чорний, були питання
соціального страхування робітників, страхування на випадок хвороби, через
безробіття та нещасний випадок. Він опублікував праці: «Безработица и социальное
страхование» (1923); «Состояние социального страхования на Киевщине» (1925);
«Материалы о положении труда на Киевщине» (Київ, 1925), «Соціальне страхування
СРСР» (Харків, 1927), «Рынок труда на Украине в 1917 году» (1928). Серію творів
учений

присвятив

питанням

охорони

праці

київських

друкарів,

природі

колективного договору та найму працівників. Одну із робіт з охорони праці та
соцстрахування у «Наукових записках КІНГ» розмістив Д. О. Шлосберг [1184].
Трудові відносини транспортників досліджував В. І. Бошко, а Є. І. Кельман написав
рецензію на книгу П. Д. Камінської «Советское трудовое право».
Досить ґрунтовні праці з трудового права та права соціального забезпечення
готували харківські вчені. Так, знаним радянським ученим-трудовиком була
Г. Є. Семенова. У її науковому доробку перші коментарі трудового кодексу [861, с.
534]. За редакцією дослідниці випущено книгу «Практика найвищого суду УСРР у
трудових справах» (Харків, 1929). Законодавству про трудові конфлікти присвячена
її доповідь в УЮТ, яка згодом була опублікована, а окремі статті – питанням
спрощення трудового законодавства та соціальному страхуванню [1028–1030].
Авторка обстоювала ідею самостійності трудового права, вважаючи його публічною
галуззю права, але не виключала можливість застосування до трудових відносин
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положень цивільного права. Втім закликала роботи це обережно, а за критерій
такого застосування брати сумісність цивільного законодавства із загальним
характером трудових відносин та з принципами трудового права.
Не менш відомим ученим-трудовиком стала П. Д. Камінська. Хоча в ХІНГ
вона викладала цивільне право, головні питання її наукових досліджень торкалися
проблем трудового права. Вона працювала науковим консультантом при НКЮ
УСРР та брала участь у підготовці Кодексу законів про працю УСРР 1922 року.
Дослідниця

здійснювала

наукове

коментування

радянського

трудового

законодавства, робила спеціальні огляди діючого трудового законодавства. Її книга
«Советское трудовое право» (Харків, 1925; Харків, 1927; Москва, 1928) витримала
кілька видань. Авторка, окрім історії трудового права та теоретичних засад, дала
огляд судової практики щодо трудових спорів. П. Д. Камінська була співавторкою
великого радянського коментарю «Кодекс законов о труде с постатейными
разъяснениями» (Москва, 1929). У Москві вийшли друком її «Очерки трудового
права» (Москва, 1927). Її окремі статті про страйки за англійським правом та трудові
проблеми в п’ятирічному плані СРСР опубліковані у «Віснику радянської юстиції»
(1930 р. № 2, 7–8). Також вона готувала численні рецензії та огляди зарубіжної
літератури з трудового права. Водночас П. Д. Камінська – авторка досліджень про
жіночу працю та працю неповнолітніх. Вона виступала за посилену правову охорону і
захист праці жінок і дітей. Порівнявши працю жінок в СРСР, Англії та Франції,
дослідниця визнала, що саме від участі жінок в народногосподарському житті залежить
їх становище в суспільстві та сімʼї. Натомість для неповнолітніх вважала важливим не
лише правову охорону їхньої праці (обмеження віку при прийомі на роботу, заборону
використання їхньої праці на шкідливих роботах тощо), а й правове регулювання
учнівства. Тобто вона наголошувала на необхідності поєднувати навчання ремеслам із
загальною освітою та розвитком розумових здібностей молоді [861, с. 535].
Багато робіт Л. В. Забеліна, які були підготовлені ним уже в Москві,
переважно торкалися питань трудового права, як-от: «Регулирование вопросов
труда в промышленности. Практическое руководство по применению законов о
труде» Т. 1. (Москва–Ленинград, 1925, 1928), «Вопросы производительности труда»
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(Москва–Ленинград, 1926), «Коллективный договор» (Москва, 1926). Окрему сферу
наукових інтересів ученого становили проблеми соціального забезпечення – він
опублікував монографію «Теория социального обеспечения» (Москва, 1924). Успіх
мали його праці з питань соціального страхування: «Пути и судьбы социального
страхования. Краткий очерк» (Москва, 1926); «Теоретические вопросы социального
страхования» (Москва, 1926); «Социальное страхование в жизни рабочего СССР»
(Москва, 1930); «Основы социального страхования» (Москва, 1930).
У галузі трудового права працював аспірант Ткачів, щоправда опублікованих
його праць не знайдено, але відомо, що в 1924 р. на Другому Всеукраїнському з’їзді
працівників радянської юстиції він прочитав доповідь «О трудсесиях». Питання
майнової відповідальності службовців і робітників за трудовим договором
досліджував М. І. Наумов [885]. У журналі «Народное хозяйство Украины» (1923.
№ 1–3) вийшла його стаття «Кодекс законов о труде и промышленность». Ним було
підготовлено й рецензію на книгу П. Д. Камінської «Советское трудовое право».
Професор В. І. Сливицький рецензував книгу Г. Є. Семенової «Очерки советского
трудового права» (Вестник советской юстиции. 1925. № 17).
Проблеми трудового права досліджували й одеські вчені. Насамперед варто
назвати підручник «Основи трудового права» (Харків, 1930) І. В. Шерешевського.
Він же вивчав і ознаки трудового договору у відповідній статті («Право и жизнь»,
1926. № 1–2). Професор І. А. Хмельницький досліджував питання оплати праці у
випадку тимчасового заміщення та особливості розірвання трудового договору на
вимогу партійної організації [1157; 1159]. Статтю про природу договорів з трудовою
артіллю написав Е. І. Розенберг [998].
Низку робіт із проблем трудового права підготував М. Є. Розенбліт. Його
книга «Порядок найма рабочей силы и борьба с безработицей» (Одеса, 1926)
витримала чотири видання. Він підготував брошюру «Что должна знать домашняя
работница о своих трудовых правах» (Харків, 1927). Дослідник висвітлив
законодавчий порядок діяльності розрахунково-конфліктних комісій у працях «В
каких случаях и в каком порядке отменяются решения расценочно-конфликтных
комиссий?» (Одеса, 1927) та «Порядок отмены решений расценочно-конфликтных
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комиссий. В каких случаях и в каком порядке отменяются решения РКК?» (Одеса,
1929). Вчений наголошував, що рішення таких комісій не можуть оскаржуватися по
суті, але водночас нагляд за законністю таких рішень з боку державних органів є
обов’язковим, адже радянська держава не може визнавати можливим дію рішення,
яке суперечить закону. Тому логічним є встановлення порядку скасування рішень
РКК, які не відповідають нормам права, положенням колективного договору чи
прийняті з порушенням установлених процесуальних правил.
Отже, активність, з якою залучалися до обговорення публічно-правових
проблем

українські вчені ранньої

радянської доби,

цілком

дає

підстави

стверджувати про серйозність їх наукових пошуків. І хоча переважна більшість цих
праць побудована на радянській ідеологічній риториці, ця наукова спадщина, без
сумніву, заслуговує не лише уваги, а й ретельного вивчення.

6.3.

Внесок радянських учених-юристів у розвиток кримінального права

та процесу, криміналістики та судової медицини
Прийняття Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів УСРР,
розробка Основ кримінального законодавства СРСР та союзних республік
активізували

кримінально-правові

дослідження.

Боротьба

зі

злочинністю,

реорганізація судових органів, прокуратури та органів розслідування стали
поштовхом до розвитку криміналістики та судової медицини. Насамперед
зазначимо, що в ранню радянську добу, в умовах зміни суспільно-політичного,
економічного устрою держави та посилення державного примусу особливо
актуальним ставало наукове вивчення проблем кримінально-правової теорії.
Напрацьовувалися нові теоретико-методологічні основи радянської кримінальноправової науки, яка мала сприяти зміцненню законності, правильному застосуванню
кримінальних законів, успішній боротьбі зі злочинністю.
Діяльність учених-юристів інститутів народного господарства в цей період
була тісно повʼязана з роботою законодавчих органів та практичних установ.
Викладачі вищих навчальних закладів були співробітниками низки наукових
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установ, зокрема, секції кримінального права Комісії радянського права ВУАН,
секції кримінального права Харківської науково-дослідної кафедри «Проблеми
сучасного права», секції криміналістики Одеської науково-дослідної кафедри
«Сучасних правових проблем», Кабінетів по вивченню особи злочинця і злочинності
(Київ, Одеса), Інститутів науково-судової експертизи (Київ, Одеса, Харків). Певною
мірою до питань звичаєвого карного права зверталися вчені Комісії для виучування
звичаєвого права ВУАН, проблем кримінального права та процесу торкалися й
окремі

співробітники

Комісії

для

виучування

історії

західноруського

та

українського права.
Київські юристи обʼєднали свої наукові зусилля співпрацюючи з секцією
кримінального права Комісії радянського права ВУАН, з Київським кабінетом по
вивченню особи злочинця і злочинності та Київським кабінетом (з 1925 р. –
інститутом) науково-судової експертизи. Юристи-кінговці брали активну участь у
роботі Правничого товариства ВУАН та Київського відділення УЮТ.
Професор М. М. Паше-Озерський зосередив свою увагу на вивченні й науковій
популяризації результатів першої радянської кодифікації. Він брав участь у
коментуванні кримінального та виправно-трудового кодексів. Низку праць у фахових
виданнях присвятив аналізу КК УСРР, де коментував статті про умовне засудження,
умовне дострокове звільнення, замах на злочин. Ним було здійснено спроби кваліфікації
окремих злочинів, досліджено юридичну природу шпигунства, розкрадання та
співучасті у злочині. Він цікавився виправно-трудовим правом, був прихильником
раціональних заходів захисту радянського правопорядку, зокрема, виправних робіт без
утримання під вартою [861, с. 538]. Значну увагу приділяв учений теоретичним
розробленням поняття «приготування», «замах», «необхідна оборона», «крайня
необхідність», «кримінальна давність», «право поразки» та «реабілітація». Учений
був активним співробітником академічних установ, долучившись до колективної
праці з підготовки проекту КК УСРР. Відомо і про його участь в роботі УЮТ.
Неодноразові

закордонні

відрядження

правознавця

принесли

йому

міжнародне визнання. Він був офіційним представником радянської України на
І Міжнародному конгресі з вивчення статевих питань (Берлін), брав участь у
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Міжнародному правничому конгресі (Копенгаген), читав лекції з радянського права
в Копенгагені, Відні та Берліні. На батьківщині було опубліковано його праці про
Міжнародний конгрес, про статеві злочини, про кримінальне законодавство Данії
[861, с. 539]. У Київському інституті науково-судової експертизи професор зробив
доповідь «Берлинские тюрьмы (по личным впечатлениям)», яка разом із серією
заміток про берлінські, копенгагенські та голландські тюрми стали основою
монографії «По тюрмам Западной Европы. По личным впечатлениям 1928–1929 гг.»
(Харків, 1930). Усього вченому належить понад 100 наукових праць, написаних
датською, німецькою, голландською, польською, російською, українською мовами.
Науковими здобутками М. О. Чельцова-Бебутова є десятки монографій та
підручників, сотні наукових статей. Як співробітник секції кримінального права
Комісії радянського права ВУАН він досліджував питання про невизначені вироки,
реформу кримінального права. Ним було підготовлено розвідку «Про основні
принципи майбутньої реформи радянського кримінального права», яка була
розкритикована головою Соціально-економічного відділу ВУАН О. Г. Шліхтером і
заборонена до друку [1130, с. 7]. Він був активним учасником УЮТ, щонайменше
мав чотири доповіді [861, с. 539–540]. Також вчений співпрацював з Київським
інститутом науково-судової експертизи, де розробляв тему «Теория и практика
исправительно-трудового дела в УССР» [1168, с. 147].
Він коментував кодекси. У центрі його досліджень був аналіз кримінального
законодавства. Доречно зазначити, що проблеми, яких він торкався, редакціями
нерідко ставилися у ранг дискусійних, а в умовах утвердження принципу
революційної законності відверті зауваження на адресу законодавця були досить
сміливими. Він був прихильником реабілітації засудженого як інституту, що має
велике превентивне значення, критично ставився до смертної кари за хуліганство,
вбачаючи у цьому слабкість радянської карної політики. Багато уваги правознавець
приділяв теоретичним питанням кримінального права. Професор відкрито вказував
на технічні помилки та дефекти кодексів, виступав за розумне спрощення
кримінальних законів. Ця тематика представлена у статтях у «Віснику радянської
юстиції». Дослідження історії суду вчений узагальнив у ґрунтовній монографії
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«Курс советского уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и
уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах»
(Москва, 1957). Окрему працю він присвятив нобелевському лауреату з літератури
1921 р. Анатолю Франсу – «Анатоль Франс, как криминалист» (Харків, 1930).
Викликають інтерес його книга «Преступление и наказание в истории и в советском
праве» (Харків, 1925) та україномовна стаття про діяльність міжнародних конгресів
з питань кримінального права та пенітенціарії [1167]. Професор відстоював реальне
право підсудного на спростування зібраних проти нього доказів, наполягав на
обов’язковій перевірці в суді всіх доказів у справі, на необхідності вмотивованих
вироків та на участі захисника у процесі. Вчений був прихильником змагальності,
безпосередності та усної форми кримінального процесу, нарікав на високу
завантаженість судів [861, с. 541]. Він підготував перші радянські підручники з
кримінального процесу, за якими вчилися юристи не одного покоління. Праці
отримували позитивні рецензії, однак на адресу вченого лунали й звинувачення у
«невитриманості радянської концепції процесу», в «аполітичності». Характерною
рисою книги «Советский уголовный процесс» названо «постійне відхилення автора
від лінії класового аналізу процесуальних інститутів» [851, с. 173]. Критикували
його за спробу «побудувати на радянському ґрунті процес буржуазної демократії»,
що, на думку рецензента, є політично неприпустимим та теоретично помилковим.
Перша в Росії жінка-соціолог А. С. Звоницька була представницею школи
неопозитивізму. На початку 1920-х рр. вона займалася кримінальною соціологією.
А. С. Звоницька – єдина жінка-викладач правового факультету КІНГ. Вона
очолювала юридичну клініку, керувала секцією соціально-статистичного вивчення
злочинності, де була організована експериментальна робота з вивчення психології
свідків та встановлення точності їх свідчень, із виявлення «правових емоцій»
дорослих та малолітніх правопорушників та дорослих і малолітніх осіб не злочинців
[804, с. 40]. Дослідниця підготувала кілька доповідей: «О научных методах работы
юридической клиники», «К вопросу об изучении преступника и преступности»
(остання була опублікована) [592]. У цьому дослідженні на стику соціології та права
аналізуються існуючі підходи до вивчення злочинності й особистості злочинця.
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Аналіз цієї праці дає підстави для висновків про злободенність окреслених проблем,
адже і донині актуальні соціальні проблеми, які штовхають на злочин – негативний
вплив «кінематографа на неповнолітніх», ранній алкоголізм, наркотики тощо [804].
Вона рецензувала й книгу П. І. Люблінського про дитячу злочинність [593].
У «Віснику радянської юстиції» за 1924 р. опубліковано дві короткі статті
О. Д. Щербака – «К вопросу о технике составления приговоров» та «Что должна
дать

обвиняемому

131 ст.

УПК».

Ненадрукована

його

праця

«Проблема

матеріалізації слідства в зв’язку з вченням про судові докази» [1130, с. 7]. Є архівні
відомості й про ще дві статті вченого: «Самоуправство по действующему праву» та «К
интерпретации 356 и 370 ст. УПК», однак їх відшукати поки не вдалося.
Одним із основоположників української криміналістики цілком заслужено
вважається С. І. Тихенко. У 1920-х рр. він розробляв учення про неосудність [1106].
Працюючи в Кабінеті з вивчення особи злочинця і злочинності, вчений підготував
низку робіт з виправно-трудового права. Значна частина його спадщини присвячена
питанням техніки розслідування злочинів (праці підготовлені в рамках діяльності
Інституту науково-судової експертизи). І нині його роботи, як зазначає П. С. Берзін,
зберегли не лише історичне, а й практичне значення [417, с. 745].
За архівними даними М. Г. Сікорський як професорський стипендіат готував
звіти про наукові заняття (відомо про три такі звіти). Надалі він приділяв увагу
юридичній природі окремих злочинів, розкрив теоретичну основу та визначив
поняття хуліганства, дослідив питання про притягнення до відповідальності за
штучне переривання вагітності, аналізував застосування покарання за обманний
найм приміщення. Є відомості про його участь у підготовці наукових коментарів КК
УСРР та КК РСФСР та положень декрету «Об установлении усиленной
ответственности для лиц, виновных в хищении грузов во время перевозки их»
(1922 р.). Він розробляв поняття «юридичної помилки» [1042]. Як співробітник
Комісії для виучування звичаєвого права підготував програму для збирання
матеріалів звичаєвого кримінального права [1041], а в Комісії радянського права
написав розвідку «До реформи кримінально-процесуального права» та працював над
монографією «Невизначені вироки та їх ідея в сучасному праві» [861, с. 544].
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Історик права С. Г. Борисенок приділяв увагу окремим злочинам. Він здійснив
юридичний аналіз самоуправства та вигнання, дослідив їх юридичну природу,
визначив колізії законодавства і судової практики щодо їх карності. Аналізу
російського проекту КПК цей учений присвятив відповідну доповідь і підготував
розвідку «Товариські суди в’язнів у Київському БУПРі» [1130, с. 7]. Як співробітник
Комісії для виучування історії західноруського та українського права ВУАН,
правознавець вивчав злочини за «Руською Правдою», адвокатуру за Литовським
статутом (роботи опубліковані в збірнику праць комісії). Працюючи в Комісії для
виучування звичаєвого права України, написав роботу «Самосуди над карними
злочинцями в 1917 р.» [441]. Вчений склав розділ «Судочинство» до програми з
кримінально-процесуального права [207, с. 83–85]. Його перу належить і розвідка
«Сільські суди в сучасній судовій системі України» та низка рецензій на
кримінально-правову літературу.
Над проблемами кримінального права та процесу працював С. В. Ейсман. У
1923 р. як учасник криміналістичного семінару він прочитав доповідь «Вбивство за
карним кодексом УСРР». А перша його друкована робота торкалася предмета
хабара. Вчений був прихильником ідеї невизначених вироків та вбачав в останніх
ефективний метод боротьби зі злочинністю. Як співробітник секції кримінального
права Комісії радянського права ВУАН аналізував КК. Відома його розвідка «Про
умовні засудження в радянському кримінальному праві», яку не надрукували, та
опублікована праця «До питання про кодифікацію дитячого права» [861, с. 545–546].
Варто
преступности»

згадати

збірник

(Харків,

1924)

статей
за

«Проблемы

редакцією

марксизма.

Я. С. Розанова.

Проблемы
На

ґрунті

переосмислення з марксистко-ленінських позицій проблем злочинності, критикуючи
псевдонауковий характер різних шкіл, зокрема антропологічної, у зібранні було
вміщено праці буржуазних фахівців, більшість уперше публікувалися російською
мовою. Тож радянські юристи, хоч і крізь призму критики праць зарубіжних
фахівців, отримали доступ до кращих зразків загальнолюдської думки.
Фахівцев судової медицини та судової психіатрії був В. М. Гаккебуш. Як
прихильник системи «не утиснення» психічно хворих, виступав проти застосування
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ізоляторів, брав участь в організації патронажу та був організатором психіатричної
допомоги. Професор заснував журнал «Современная психоневрология», який
виходив у Києві (1925–1931 рр.). Разом з ним працював відомий київський лікар
І. О. Залкінд. Обидва вчені активно займалися науковою роботою, архівні джерела
містять перелік більше 60-ти робіт із судової психіатрії В. М. Гаккебуша та 16-ти –
І. О. Залкінда. У 1928 р. було видано їхній спільний підручник «Курс судебной
психопатологии» (Харків, 1928). Вони долучилися й до праці в юридичній клініці
КІНГ. Ними були підготовлені доповіді: «О методах физиологического и
социологического

исследования

преступлений»,

«Об

изучении

личности

преступника». Їх співдоповідь «Моральная дефективность (Moral insanitu) в
криминологии», проголошена в засіданні УЮТ у 1924 р., викликала жваву дискусію.
Але особливо плідною була діяльність учених у Київському інституті науковосудової експертизи, де вони вели оригінальні дослідження [861, с. 546].
Натомість В. О. Рожановський вивчав питання розвитку судової медицини в
Росії та СРСР, видав книгу «Судебно-медицинская экспертиза в дореволюционной
России и в СССР» (Москва, 1927). Вчений досліджував тему про чаклунство, був
активним опонентом юридичної відповідальності лікарів за лікарську помилку.
Вважав, що «вкласти лікарську діяльність зі всіма її специфічними особливостями в
юридичні форми майже неможливо», саме тому загальну відповідальність не можна
застосовувати до лікарів, для них необхідні додаткові статті КК, а також спеціальні
правила відкриття проти них кримінальних справ [861, с. 547].
Над кримінально-правовими проблемами працювали й харківські юристи.
Викладачі ХІНГ, паралельно з викладацькою діяльністю, працювали в наркоматах, у
судах та прокуратурі, в органах внутрішніх справ, у колегії адвокатів. Вони були й
активними учасниками УЮТ. Але систематичні наукові дослідження вели
насамперед як співробітники дослідної кафедри «Проблеми сучасного права» ХІНГ.
У структурі кафедри було створено секцію кримінального права. Спочатку
вона діяла у складі лише її керівника професора О. Д. Кисельова. Згодом
М. М. Гродзинський, В. С. Трахтеров, Б. П. Куліков, Г. І. Волков стали дійсними
членами, а В. М. Натансон і Я. К. Белкот-Евміник – аспірантами секції. Тематика
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досліджень секції охоплювала розробку проблем радянського кримінального права,
яка в цей час велася, переважно, шляхом широкого обговорення проектів кодексів та
підготовки коментарів до них. У 1928/29 р. було напрацьовано операційний план
колективної роботи кафедри, де вченим секції пропонувалося вивчати особливості
українського кримінального права в системі радянського кримінального права та
спрощення кримінального процесу [825, с. 36–37]. Співробітники секції мали різний
науковий доробок, адже в різний час долучалися до її роботи, різними були і їх
наукові завдання. Але звертають на себе увагу їх індивідуальні наукові надбання.
Наукові пошуки О. Д. Кисельова були присвячені організації кримінального
розшуку та кримінальній поліції. Він поєднував свою роботу на кафедрі з
діяльністю на посаді завідувача відділу техніки і розшуку Укрцентророзвідки
Головміліції НКВС УСРР. Практична діяльність забирала значну частку часу і сил
ученого. Втім, архівні джерела свідчать, що наукову діяльність він не припиняв,
готував нариси про кримінальний розшук, брав участь у перегляді КПК УСРР та
коментував статті про вбивство, статеві злочини та образу честі й гідності в КК
УСРР та РРФСР [861, с. 548]. Опублікував працю про осудність [666].
Професор М. М. Гродзинський – автор понад 160 праць. Коментуючи КК
УСРР та КПК УСРР, він виступив у пресі з низкою статей. Одна із тем, яку
розробляв учений, торкалася питань перегляду вироків. Також він вивчав проблеми
касаційного та наглядового провадження. Інші його роботи, зокрема журнальні
публікації (їх щонайменше 50), були присвячені питанням кримінального права
(рецидив, звична і професійна злочинність, позбавлення волі, кара та соціальний
захист, тілесні пошкодження), кримінального процесу (загальне і сумарне
судочинство, віддання до суду) та кримінального законодавства іноземних країн
[825, с. 37]. Особливу увагу професор приділив проблемі доказів у процесі [523]. Він
брав участь у роботі УЮТ, мав чотири виступи [861, с. 548]. Відомі його книги:
«Преступления против личности» (Москва, 1924), «Учение о доказательствах и его
эволюция» (Харків, 1925), «Обвиняемый. Его права и обязанности в процессе»
(Москва, 1926), «Практическое пособие по уголовному процессу» (Харків, 1925,
1926), «Задачи по советскому уголовному праву» (Харків, 1924, 1926, 1927).
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Особливе місце в науковому спадку В. С. Трахтерова належить роботам з
проблем осудності. Він запропонував формулу неосудності (змішаного типу), яку
взяли за основу при складанні КК УСРР 1927 р. і наступних кодексів [861, с. 549].
Вчений брав участь у розробці та коментуванні КК УСРР. Він – автор праці
«Кримінальна відповідальність психічно-неповновартих» (Харків, 1930) [1117].
Гострі дискусії викликали його виступи в УЮТ. Доповідь «О мерах социальной
защиты медицинского характера в новом уголовном кодексе РСФСР», була ним
виголошена на засіданні кафедри [461]. Аналізував він і погляди іноземних,
зокрема, німецьких юристів на радянське кримінальне право.
Практична діяльність адвоката Б. П. Кулікова (був заступником голови
президії харківської колегії адвокатів) вочевидь відбирала багато часу, тому нам
вдалося віднайти лише статтю про допит підсудного, де вчений критично ставився
до підміни в радянських судах змагальності на «інквізиційний тип» процесу [717].
Професор

Г. І. Волков

досліджував

проблеми,

які

чи

не

вперше

висвітлювалися в літературі, зокрема, відповідальність за сукупність злочинів та
співучасть у посадових злочинах. Окремим предметом його наукових пошуків була
методологія вивчення особистості злочинця. У його доробку є й праця «Уголовное
право и рефлексология» (Харків, 1928), де вчений здійснив спробу обґрунтувати
відповідальність за необережність. Не менш актуальними були його статті про
кримінальний кодекс, провокацію хабара, крадіжку власної речі, погрозу, ухиляння
від примусових робіт, вміщенні у «Віснику радянської юстиції» за 1925–1926 рр.
Він – автор популярних підручників «Уголовное право (Популярное руководство)»
(Харків, 1925, 1928), «Как ведутся уголовные дела» (Харків, 1925) та «Учебный курс
уголовного права» (Харків, 1930). Професор досліджував тогочасні течії в
європейській науці права та активно рецензував праці буржуазних криміналістів.
Він був прихильником спрощення кримінального судочинства [491].
Аспірант В. М. Натансон, крім власне вивчення теоретичних питань
кримінального права, досліджував окремі теми кримінально-процесуального права.
А його практична діяльність як члена харківської колегії адвокатів давала матеріал
для наукових розробок. У семінарі ХІНГ він прочитав щонайменше три доповіді
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[825, с. 37]. Дослідник вів практичні заняття з техніки розслідування злочинів в
ХІНГ та у Всеукраїнській школі міліції і кримінального розшуку, за цим курсом
видав книгу «Основы техники расследования преступлений в конспективном
изложении» (Харків, 1925). У журналі «Адміністративний вісник» він оприлюднив
статтю «Про помилку дізнання і слідства через неправильний зовнішній огляд
трупа» (1926, № 6). За архівами Харківського Губтрибуналу та Губсуду, вчений
готував працю з радянського доказового права. Відомі також його праці про
неправосудність вироку, та брошури «Половые преступления по УК УССР и
РСФСР» [882], «Преступления против личности» (Харків, 1928) [861, с. 550].
Темою наукових пошуків аспіранта Я. К. Белкот-Евміника у 1926/27 р. було
становище свідка в кримінальному праві [164, арк. 41]. Згодом він розміщував у
часопису «Червоне право» огляди про діяльність кафедри, піддаючи глибокому
аналізу доповіді, які виголошувалися в її засіданнях, зокрема про «небезпечних
дефективних» та про встановлення батьківства за групою крові [408; 410].
Інші викладачі ХІНГ, які не були співробітниками науково-дослідної кафедри,
теж мала певні результати. Так, О. Р. Гюнтер, окрім вже згаданих вище коментарів,
підготував статтю «Право подсудимого подавать объяснения на кассжалобу,
принесенную гражданским истцом в уголовном процессе» [532]. С. С. Савченко
опублікував «Нариси з техніки слідства» та статтю про заходи «перепинення», тобто
вивчав альтернативи тримання під вартою, як-то застосування підписки про невиїзд,
застави та поруки [1009; 1010]. Як слідчий з надзвичайних справ при НКЮ, він
всіляко сприяв М. С. Бокаріусу у створенні Кабінету науково-судової експертизи.
Вчений був переконаний, що проведення науково-технічних досліджень та
наявність висновків експертів як судових доказів є не лише доцільним, а й
необхідним для правосуддя. Питанню підпорядкування судово-медичної експертизи
він присвятив окрему працю (Віснику радянської юстиції. 1927. № 15).
Викладачка А. М. Рубашева ще в дореволюційний час опублікувала низку
ґрунтовних праць з питань дитячої злочинності [861, с. 552]. У радянський період
вона продовжувала вивчати «дитяче право», підготувала збірник про охорону
дитинства [305], а в 1926 р. видала монографію «Дети-убийцы» (Харків, 1926). Одну
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статтю «По поводу «основ уголовного законодательства» и ст. 1 Конституции
СССР» підготувала П. Д. Камінська (Вісник радянської юстиції, 1924. № 13).
С. П. Штернман досліджував питання кримінального права та пенітенціарної
науки. Спочатку це були доповіді, а в наступні роки з’явилися й роботи про
кримінально-психологічні кабінети,

умовно-дострокове звільнення, корисливі

злочини, обман і шахрайство та патронат [861, с. 552]. К. Й. Берновський у
співавторстві з М. М. Гроздинським написав «Пособие по уголовному процессу»
(Харків, 1925). У кримінальній секції УЮТ свою доповідь «Про недолітніх
праволомців» у 1928 р. прочитав асистент В. Г. Гранберг. Аспірант М. М. Романюк
приділив увагу питанням реорганізації адвокатури [1000]. Наприкінці 1920-х рр.
викладачем кримінального права став М. М. Ємінник (у 1931–1932 рр. – директор
Харківського інституту радянського будівництва та права). Щоправда, праць
ученого цього періоду відшукати поки не вдалося, відомі більш пізні його статті,
одна з яких присвячена боротьбі за охорону соціалістичної власності, інша – це
критика поглядів М. О. Скрипника на кримінальну політику [567; 568]. Не менш
тенденційною є його критична праця «За чистоту марксистсько-ленінської теорії
кримінального права» («Революційне право», 1935. № 3–4).
Учений зі світовим ім’ям М. С. Бокаріус викладав в ХІНГ судову медицину.
Він організував і очолив Кабінет науково-судової експертизи, який згодом у 1925 р.
був перетворений на інститут. Вчений редагував журнали «Архив криминологии и
судебной экспертизы» та «Питання криміналістики і науково-судової експертизи».
Його по праву вважають фундатором криміналістичного напряму в судовій
експертизі. Він розробив та запровадив у практику нові наукові методи досліджень,
а його фундаментальні праці «Первоначальный наружный осмотр трупа при
милицейском и розыскном дознании» (Харків, 1925), «Наружный осмотр трупа на
месте преступления или обнаружения его» (Харків, 1929), «Судебная медицина для
медиков и юристов» (Харків, 1930) на довгі роки стали практичними посібниками
для багатьох поколінь криміналістів. Презентував М. С. Бокаріус свої праці й на
різноманітних форумах. На Другому Всеукраїнському з’їзді працівників юстиції
виголосив

доповідь

(співдоповідач

–

М. П. Макаренко)

«Научно-судебная
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экспертиза» (1924). За його безпосередньої участі відбувся Перший Всеукраїнських
з’їзд судових медиків (1925 р.). У 1928 р. в УЮТ прочитав промову «Последние
достижения в различных областях научно-судебной экспертизы».
Судову психологію викладав учень П. І. Ковалевського професор Д. Б. Франк.
Його праці (відомо про 25 робіт) присвячені, переважно, питанням психології та
психопатології. Вже у 1922 р. він видав книгу «Голод и психика» (Харків, 1922), де,
спираючись на власні спостереження, спробував створити соціально-психологічний
портрет

голодуючого.

Вже

у

Дніпропетровську

вчений

написав

працю

«Людоедство» (Екатеринослав, 1926). Нині ця книга – бібліографічна рідкість. У ній

автор розкрив історію та етнографію канібалізму в минулому й сучасності. На
матеріалах про масовий голод в перші роки радянської влади, переважно в Україні,
вивчивши психологічний стан населення перед голодом та психологію голодуючих,
учений виявив деякі загальні кримінально-психологічні якості людоїдів.
Відомі вучені-криміналісти ОІНГ водночас були співробітниками кафедри
«Сучасних правових проблем», Кабінету по вивченню злочинності і злочинця та
Кабінету (інституту) науково-судової експертизи. Вони ж працювали в колегії
захисників, були учасниками Одеського відділення УЮТ.
Так, Е. Я. Немировський опублікував доволі багато праць. Особливе місце в
його творчому спадку належить роботі «Советское уголовное право» (Одеса, 1924,
1926), яка була основним джерелом навчання для тодішніх студентів. На замовлення
НКЮ вчений готував коментарі до КК УСРР та РРФСР, окремим випуском було
видано коментар «Преступления против порядка управления». Разом із тим
правознавець

коментував

окремі

глави

КПК

УСРР

(цивільний

позов

у

кримінальному процесі, протоколи, обшуки, освідування особи, строки), залучався
до обговорення проекту пенітенціарного кодексу. Окрему розвідку про спірні
питання загальної частини кримінального права опублікував у «Журнале научноисследовательских кафедр Одессы» [895]. Низку статей учений присвятив питанням
небезпечного стану особистості, репресії, кримінальній відповідальності лікарів
[892; 893]. Актуальною була й тематика виголошених ним в Одеському відділенні
УЮТ доповідей. Він мав щонайменше дев’ять публічних виступів, де дискутував
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про співучасть приватних осіб у службових злочинах, про покарання та заходи
соціального захисту, про основи радянського кримінального законодавства, про
відповідальність за лікарську помилку тощо [825, с. 38]. Е. Я. Немировський брав
активну участь у роботі Всеукраїнського кабінету по вивченню злочинності і
злочинця, опублікувавши кілька розвідок у збірнику праць кабінету [890; 891; 894].
Водночас на спільному засіданні кабінету, кафедри та Одеського відділення УЮТ у
1929 р. він зробив доповідь «Проблемы реформы уголовного кодекса». Загалом його
творчі результати нараховують десятки публікацій. Учений одним із перших
спробував обґрунтувати зміст та соціальне значення радянського кримінального
права. Він був прихильником соціологічної школи права і, як М. О. ЧельцовБебутов, намагався відшукати її риси в соціалістичній школі права. На його думку,
особливістю кримінального права і репресії соціалістичного права є їх тимчасових
характер, які відімруть з переходом до комунізму [861, с. 555].
Перші праці О. П. Френкель торкалися проблем злочинності та впливу на її
зростання голоду [1148; 1149]. У зборах, влаштованих управлінням місць
позбавлення волі, вона прочитала доповідь «Изучение личности преступника». З
цією ж темою вчена виступала на засіданні ОВ УЮТ, а згодом надрукувала окрему
розвідку (Вестник советской юстиции. 19226. № 2). Працювала дослідниця й над
проблемами пенітенціарної науки і практики [1151], над питаннями про засоби
боротьби зі звичною та професійною злочинністю. У 1926 р. вона видала брошуру
про статеві злочини, яка витримала ще два перевидання [1150]. Дослідниця готувала
наукові коментарі до радянських кодексів. Її діяльність у Всеукраїнському кабінеті
по вивченню злочинності і злочинця дала матеріал для кількох публічних промов та
низки публікацій, які торкалися питань мотивів злочинів, техніки вивчення
злочинця, етичних понять злодія, дисциплінарних засобів у місцях позбавлення волі
[861, с. 555]. Вона була активною дописувачкою московського журналу «Проблемы
преступности», де розмістила статті про методологію особистості правопорушників,
типи сучасних правопорушників, злочини проти особистості, бандитизм на Україні.
Як фахівець у галузі кримінального права і процесу, судочинства та історії
адвокатури ще в дореволюційний час публікував свої праці І. А. Хмельницький. Він

420

укладав збірники законів та готував до них коментарі, написав нариси:
«Тридцатипятилетние нового суда (1864–1899)» (Одеса, 1900) та «Судебная
реформа в ее деятелях» (Одеса, 1915). У радянський час кілька публікацій в
правових часописах він присвятив питанням адвокатури.
Певний науковий доробок мали й аспіранти кафедри, які дискутували в її
засіданнях, готували наукові доповіді для засідань Одеського відділенні УЮТ, а
згодом публікували самостійні розвідки. Актуальні питання порушував у своїх
виступах І. В. Кофман. Він вивчав соціологічну школу в кримінальному праві,
досліджував небезпечний стан злочинця [861, с. 556]. Але відшукати його
друкованих праць, на жаль, не вдалося. Натомість низку робіт у часописах у 1926–
1928 рр. опублікував М. Л. Рудньов. Він вивчав невизначені вироки, ідеї
колективізму в праві, патронат, вигнання, заслання і вислання, умовне засудження,
анулювання судимості та відшкодування [825, с. 39]. М. Д. Шаргородський, згодом
– провідний радянський теоретик у галузі кримінального права та кримінології, у
1920-х рр. розробляв проблеми особливої частини кримінального права. У пресі
оприлюднив кілька статей про статеві злочини, суб’єктів посадових злочинів,
евентуальний умисел в контрреволюційних злочинах. Він здійснив порівняльний
аналіз стану злочинності в Європі і СРСР [861, с. 557]. Його перші монографічні
праці «Новый уголовный кодекс УССР» (Харків, 1927) та «Мошенничество в СССР
и на Западе» (Харків, 1927) теж написані ним у 1920-х роках. М. Д. Шаргородський
мав кілька доповідей в Одеському відділенні УЮТ [825, с. 39].
Одна із перших робіт аспіранта С. М. Цареградського «Еквівалентність в
радянському кримінальному праві» вийшла у «Віснику радянської юстиції» (1930.
№ 7–8, 9). Згодом, вже в Харкові (працював в Інституті радянського будівництва і
права) він опублікував кілька брошур. Одна із них «Маркс и уголовное право», в
якій

він

«протаскивал

контрреволюционные

идейки»,

стала

доказом

для

звинувачення вченого в контрреволюційній діяльності [465, с. 102]. Публікації
аспіранта

П. Б. Франка

переважно

торкалися

питань

спеціальної

частини

кримінального права (діяння з кваліфікованими наслідками, трудові злочини та
трудові вчинки, доведення до самогубства). Серед наукових розвідок аспіранта
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Н. І. Межберга відома його доповідь в ОВ УЮТ «Про небезпечний стан як основу
репресії» та праці: «Поняття так званої зменшеної осудності», «Карно-юридичне
значення необережності» [861, с. 558]. Методологію вивчення злочинності
досліджував М. А. Бердичевський, спочатку в 1929 р. він прочитав доповідь
«Проблеми марксистської ідеології вивчення злочинності і особистості злочинця», а
потім у «Віснику радянської юстиції» (1930. № 7/8, 9, 10/11, 16) опублікував серію
статей під заголовком «Питання методології вивчення злочинності». Його перу
належить і праця «Неопределенные приговоры и их применимость в СССР».
Юридичну природу поняття злочину вивчав асистент А. С. Рубінштейн «Вестник
советской юстиции» (1926. № 20). Асистент Є. І. Розенберг розмістив статтю про
групи крові у «Віснику радянської юстиції» (1929. № 8).
Професор факультету та директор Одеського інституту науково-судової
експертизи М. П. Макаренко досить плідно поєднував викладацьку та науководослідницькою діяльність. Його праця «Техника расследования преступлений»
(Харків, 1925) стала настільною книгою для працівників слідства та дізнання [861, с.
558]. Професор був учасником та доповідачем на Другому Всеукраїнському з’їзді
працівників

юстиції

(співдоповідь

із

С. М. Бокаріусом

«Научно-судебная

экспертиза». 1924 р.), Першому Всеукраїнському з’їзді судових медиків (Харків,
1925 р.). Вчений публікувався у журналах. Реформі судово-медичної експертизи
присвятив окрему статтю [757]. Його книга «Розслід справ про отруєння» (Київ,
1934), стала чи не першим підручником з криміналістики.
Не менш маститим вченим був завідувач кафедри судової медицини
Одеського медичного інституту професор Ф. М. Жмайлович, який у 1921–1925 рр. в
ОІНГ викладав судову медицину. До кола його наукових пошуків входили питання
механічної асфіксії (утоплення). Під редакцією вченого було видано україномовний
підручник польського професора В. Грживо-Домбровського «Нариси судової
медицини» (Харків, 1929). Але спеціальних правознавчих праць не знайдено.
Тож,

незважаючи

на

несприятливі

обставини

тих

часів,

українська

криміналістична думка, як показує аналіз праць, сформувала теоретичні основи
сучасної української юриспруденції.
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6.4.

Наукові надбання викладачів радянських вищих шкіл у галузі

цивілістики, торгово-промислового та сімейного права
Відповідно до основних тенденцій політики радянської держави в 1920-х рр.,
спрямованих на скасування приватної власності, істотних змін зазнало цивільне
право. Хоча варто зауважити, що в умовах переходу від капіталізму до соціалізму
одночасно ще діяли два різні інститути права власності: державної та приватної.
Водночас інтенсивний розвиток радянського цивільного законодавства та потреби
нової практики цивільно-правових відносин стали стимулом для активних наукових
пошуків та розроблення теоретичних питань цивільного права та процесу.
Актуальними були й дослідження з проблем міжнародного приватного права. В
умовах радянської політики сформувалися й нові підходи до розуміння торгового
права. Якщо в дореволюційній літературі тривала дискусія про дуалізм цивільного
та торгового права та ідеї виокремлення вексельного, біржового, акціонерного права
в окремі галузі, то нові методи радянського господарювання в 1920-х р. виявили
проблему співвідношення цивільного, торгового та господарського права. Торгове
право розглядалося як складова господарського права, а сам термін «господарське
право»

використовували

для

механічного

перенесення

західноєвропейської

концепції торгового права на радянський ґрунт або як рівнозначний терміну
«цивільне право». Не було єдності думок й щодо місця в системі права
промислового, вексельного, біржового, акціонерного, морського торгового права.
Іноді вони розглядалися як окремі інститути цивільного права, іноді як складові
частини торгового права чи господарського права, іноді – як самостійні галузі. Ці
дискусії в тогочасній літературі сформували низку ідей і концепцій. Однак
встановлення радянською владою державного контролю над торгових обігом,
втручання держави в приватноправові відносини, і, зрештою, в процесі заперечення
приватної власності, багато думок вчених стали неактуальними й були забуті.
Принциповою новизною характеризувалося радянське сімейне законодавство, що
закріплювало рівноправність жінки у суспільстві і сім’ї. Саме тому на нових засадах
формувалося вивчення сімейного права.
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Юристи КІНГ до вивчення питань цивільного права та процесу
міжнародного приватного права, а також торгового та промислового права
долучилися зокрема й як співробітники академічних установ: Комісії для
виучування звичаєвого права, Комісії радянського права, семінару для вивчення
цивільного права та Правничого товариства ВУАН.
Радянське цивільне право досліджував академік О. М. Гуляєв. Зокрема, в
Правничому товаристві ВУАН, де він був товаришем голови, прочитав доповіді «О
фамильных прозвищах» та «Основные начала Гражданского кодекса РСФСР». У
складі авторського колективу правників КІНГ вчений розробляв коментар до ЦК
УСРР. Через технічні причини працю не вдалося опублікувати, але матеріал, що
його підготував О. М. Гуляєв, був уміщений в «Наукових записках КІНГ» як
посмертна робота академіка [526]. Інші доробки вченого, зокрема, й щодо розвитку
радянського спадкового права, залишилися у рукописах.
Професор В. І. Синайський одночасно був керівником Комісії для виучування
звичаєвого права, організатором семінару для вивчення цивільного права,
ініціатором створення Правничого товариства ВУАН. В останньому ним була
прочитана доповідь «Милитарная организация древнего Рима», а в Товаристві
Нестора-літописця – «Мілітарна організація старо-римської громади, рівняючи до
громади козацької». Вчений проводив кваліфіковану роботу з підготовки молодих
науковців, керував працею професорських стипендіатів. Однак друкував свої праці
вчений уже в еміграції, де були видані біля сотні праць із різних галузей знань
російською, латвійською, французькою, німецькою мовами.
Про публікацію в радянський час наукових праць професора А. К. Мітюкова
свідчень також немає. Один із номерів «Наукових записок КІНГ» сповіщав про
підготовку ним до друку монографії «О солидарных обязательствах», але її доля
наразі залишається невідомою.
Питання діючого цивільного права висвітлював у своїх роботах Є. І. Кельман.
Його праці, присвячені тлумаченню цивільних законів, статусу закордонних філій
націоналізованих банків, договірним відносинам, розвитку радянського цивільного
права, реформі цивільного законодавства, питанням повітряного та житлового права
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вже привертали нашу увагу [861, с. 163]. Інтерес для вченого становили й питання
міжнародного приватного права. Він досліджував німецьку цивілістику, проблеми
застосування радянського права за кордоном. Ним опубліковано десятки статей
щодо застосування іноземними судами радянського зобов’язального та спадкового
права. Загальні результати цих пошуків вилилися в монографії «Советское право за
рубежом» (Москва, 1927) та «Советское право перед иностранными судами»
(Харків, 1928) [851, с. 164]. Як співробітник Комісії радянського права Є. І. Кельман
долучився до вивчення питань господарського права [647], а в Раді з’їздів
промисловості, торгівлі і транспорту УСРР читав доповідь «К пересмотру
Гражданского кодекса». Він готував підручники, серед яких один із перших збірник
казусів «Задачи по советскому гражданскому праву» (Харків, 1925). У царині
цивільного процесу він досліджував таємницю нарадчої кімнати [648]. Хоча ця
праця була заідеологізована, але викликає повагу те, що її автор визнав, що
скасування таємниці нарадчої кімнати порушуватиме гарантії незалежності суду
[845; 846]. Професор брав участь у підготовці коментарю «Цивільно-процесуальний
кодекс УСРР. Теоретично-практичний коментар» (Харків, 1930). Долучившись до
обговорення змін ЦПК УСРР, він підготував кілька дискусійних статей, де вивчав
колізії старих та нових норм, висловлювався за створення максимально дешевого,
раціонального й швидко працюючого суду, пропонував спрощення судового
розгляду справ і зближення цивільного та кримінального процесів [646; 649].
На особливу увагу заслуговує творча спадщина А. Е. Кристера. Він був
керівничим над працями Комісії для виучування звичаєвого права, головою Комісії
радянського права, заступником голови Правничого товариства, керівником
семінару для вивчення цивільного права ВУАН. За його редакцією вийшли вже
згадувані вище «Програми для збирання матеріалів звичаєвого права» (Київ, 1925),
два перші випуски «Праць Комісії для виучування звичаєвого права України» (Київ,
1925, 1928), збірник «Наукові досліди та розвідки Комісії радянського права» (Київ,
1929). Захопливими є його твори з історії українського права, досліди звичаєвого
права. Учений готував огляди літератури з цивільного, торгового та промислового
права. Він – автор нарисів про творчість Є. Губера, О. М. Гуляєва, В. М. Гордона,
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М. С. Мазора [851, с. 164]. Йому належать понад 30 наукових доповідей на різних
академічних засіданнях [1311, с. 417]. До сфери його наукових інтересів входили
проблеми

заставного

права,

права

власності,

підряду,

діяльності

трестів,

господарського права. Спеціальну роботу він присвятив договору поруки [708]. Під
час перегляду цивільного та цивільно-процесуального кодексів учений активно
долучився до опрацювання законодавчих матеріалів, під його керівництвом
обмірковували проекти, розробляли концепцію та окремі питання кодексу
господарчих законів. Варті уваги його роботи з міжнародного приватного права, де
він вивчав реформи австрійського законодавства, кодифікацію в Швейцарії, Італії,
німецьке приватне право, рецензував новинки з міжнародного права [851, с. 165].
Вивчення проблем торгового права не полишав М. І. Мітіліно. Він брав
участь у розробленні нового кодексу, підготував доповідь «До питання про норми
про торговельні угоди в майбутньому кодексі», а в 1927 р. видав підручник
«Господарське право». Вчений досліджував поняття торговельної угоди та її
нормативне закріплення в радянському праві. Він – автор робіт «Торговое право
советских республик» (Харків, 1925), «Торговельне правознавство» (Харків, 1925)
та «Семінар торговлезнавства» (Харків, 1927), «Торговельне право радянських
республік» (Харків, 1928). Він описав теорії про торгове підприємство, фірму,
торговий реєстр, торгові правовідносини та угоди, окреслив поняття торгового
права та його джерел, розкрила основні інститути, поняття, суб’єкти, об’єкти
торгового права та правочини, писав про акціонерні товариства [835, с. 269].
Досить строката тематика наукової спадщини О. М. Бутовського. Він
розробляв питання цивільного права та процесу, написав підручник «Судоустрій
УСРР» (1925). Для засідань Правничого товариства ВУАН учений підготував кілька
доповідей, публікував огляди літератури з цивільного процесу [861, с. 565]. Звертає
на себе увагу його публікація «Упрощение гражданского процесса (по материалам
обследования)» [458], де вчений запропонував кілька практичних кроків для
реорганізації цивільного процесу з метою його спрощення. Детальний аналіз цих
пропозицій, здійснений нами в окремих публікаціях, дає підстави для висновку, що
ідеї вчного й сьогодні є предметом гострих дискусій [845; 846].
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Деякі наукові результати мали й інші київські вчені. Адвокат М. С. Мазор для
Правничого товариства ВУАН підготував розвідку «Договори на користь 3-х осіб в
західноєвропейському та радянському праві» (1924). Сенатор М. М. Товстоліс
активно вивчав нове цивільне право як співробітник Комісії для виучування
звичаєвого права та Комісії радянського права. Його увагу привернули питання про
відповідальність спадкоємців, про набуття і втрату спадщини, про вільність
заповідної волі, про спадкоємство у радянському праві [851, с. 166]. О. С. Добров
вивчав питання про недоліки цивільного права, досліджував зміст ст. 1 Цивільного
кодексу та поняття примушування у цивільному праві [543; 546]. Вчений торкався й
проблем торгового права, зокрема, можливості стягнення боргу при втраті векселя
[542]. Він є автором низки рецензій. Деякі питання цивільного права досліджував
В. І. Бошко. Він зосередив увагу на відшкодуванні збитків, учинених на транспорті,
та солідарній відповідальності транспортних підприємств, проблемах патентного
права, дискутував щодо рівнозначності питань про корисність і новизну винаходів
[861, с. 566]. Б. О. Язловський свої праці та рецензії присвятив питанням завдатку,
специфікації, спадковому праву. Він долучився до розроблення нового кодексу,
підготував доповідь «Цивільний кодекс та промислове право». Його рецензія на
збірник пам’яті В. М. Гордона була вміщена в «Наукових записках КІНГ».
Варті

уваги

имущественные

праці

В. В. Карпеко,

гражданские

права»

зокрема,
(Москва,

«Социально-хозяйственные
1927)

та

«Гражданская

правоспособность и развитие производительных сил» [631]. У 1927 р. в УЮТ він
виступав на тему «Розвиток продуктивних сил та соціально-господарче призначення
цивільних

прав»

[850,

с.

566].

В

засідань

Правничого

товариства

В. І. Лабейковський прочитав доповідь «Положение о векселях 20 февраля 1922 г.».
Питання правоздатності фізичних осіб у контексті зв’язку понять «правоздатність»
та «свобода» розглядав Р. М. Бабун [395]. Окрему працю він присвятив
правоздатності юридичних осіб [393]. Проблеми заставного права досліджував
І. М. Шумилін [1198]. У 1926 р. він підготував також «Спорные вопросы советского
вексельного права». Є архівні свідчення й про його працю «Право частной
собственности на городские строения по законам УССР и РСФСР» [861, с. 567].
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Б. А. Ландау цікавився спадковими відносинами, вивчав проблеми авторського
права, зокрема, відповідальності газетярів за статті і замітки. Спеціальні його праці
присвячені договору торгової комісії, закону про оренду та землеволодіння. Уже в
Москві вийшло друком «Концессионное право Союза ССР» (Москва, 1925).
Значний науковий спадок залишили харківські цивілісти. Вони були або
співробітниками секції цивільного права кафедри «Проблеми сучасного права», або
працювали в господарсько-правовій (цивілістичній) секції семінару підвищеного
типу ХІНГ, або брали участь у роботі Ради з’їздів промисловості, торгівлі і
транспорту УСРР та цивілістичної секції УЮТ.
Керівник кафедри «Проблеми сучасного права» В. М. Гордон був фахівцем у
галузі цивільного права і процесу та торгового права. У 1920-х рр., працюючи на
кафедрі, він написав книги «Система советского торгового права» (Харків, 1924,
1927), «Положение о векселях в частной кодификации» (Харків, 1925), «Вексельное
право» (Харків, 1926). Окрім власне підготовки коментарів до ЦК та ЦПК, учений
розробляв основи конкурсного, біржового, банківського права та законопроекти про
фірму, торговий реєстр, акціонерні компанії за участю державного капіталу,
купівлю-продаж у розстрочку платежу. Він був ініціатором створення Торгового
кодексу. Широко відома його доповідь «Общая характеристика проекта Торгового
свода». Є в його активі й рецензії та статті за цією тематикою [835, с. 270].
Досить різнопланову спадщину залишив Б. В. Попов. Перша дослідницька
тема, заявлена на кафедрі, торкалася питань цивільного процесу – зміни позову
[972]. Жваві дискусії в тогочасній пресі зумовили порушені професором питання
про фірми [861, с. 568]. На нарадах юрисконсультів при Вищій раді народного
господарства він прочитав кілька доповідей, зокрема про цивільний та цивільнопроцесуальний кодекси [835, с. 270]. Також вчений досліджував питання позовної
давності, про торгові товариства, приватні підприємства, трести, арбітражні комісії.
Кілька засідань УЮТ було присвячено обговоренню його доповіді про нотаріальне
посвідчення договорів. Його перу належать роботи про продаж державних
підприємств, про роздрібну торгівлю, про новий закон про фірму. Актуальними для
нього були проблеми процесуального права, зокрема про альтернативні позови.
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Також він оприлюднив низку робіт, в яких тлумачив статті ЦПК, досліджував
договірну підсудність, принципи розподілу доказування між сторонами в ЦПК,
відмову сторін від законної сили судових рішень [861, с. 569].
Пріоритетними дослідження для професора В. І. Сливицького стали питання,
повʼязані з реорганізацією трестів, кредитних установ тощо. Він був консультантом
Укрдержплану, а отже, активно вивчав проблеми розподілу державного майна на
загальносоюзне,

республіканське,

місцеве;

питання

організації

державних

підприємств (законодавство про трести, синдикати); правовий стан приватної
промисловості у зв’язку з виданням Лісового кодексу і Основ про надра землі. З цих
питань науковець опублікував статті в «Украинском экономисте» [861, с. 569].
До кодифікаційної роботи НКЮ щодо підготовки ЦК УСРР був залучений
С. Є. Сабінін. Але на жаль, поки що не вдалося відшукати його індивідуальних
друкованих праць, утім у грудні 1923 р. він звітував про підготовку низки рукописів
з питань цивільного та торгового права.
Харківський правознавець А. С. Ратнер аналізував проблеми в галузі
торгового та цивільного права і цивільного процесу. Низка статей вченого – це
результат його діяльності над законопроектами про господарські товариства, про
купівлю-продаж у розстрочку платежу, про заставу товарів в обороті тощо. Він
умістив щонайменше десять статей за цією тематикою у «Віснику радянської
юстиції» та «Хозяйстве Украины». На засіданні кафедри, УЮТ та в Раді з’їздів
промисловості, торгівлі і транспорту УСРР він зробив кілька доповідей [861, с. 571].
Велику увагу дослідник приділяв і питанням цивільного процесу, написав низку
статей про мирові угоди, заочне судочинство, позов про заборону, зустрічний позов.
Понад десяток рецензій на новинки цивілістики він розмістив у правових журналах.
Професор В. М. Корецький першу доповідь на кафедрі про падіння рубля при
виконанні зобов’язань прочитав ще в 1923 році. Він вивчав цивільне та міжнародне
приватне право. Тематика його численних публікацій – це проблеми визнання
екстериторіальної дії радянських законів про націоналізацію. Правознавець
досліджував принцип «відкритих дверей» та взаємність у міжнародному праві,
вирішення конфліктів на міжнародних торгових суднах. Учений також готував
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рецензії на іноземну літературу з міжнародного приватного права. Серед ґрунтовних
досліджень

автора

варто

назвати

праці

«Униформизм

в

праве»

[695],

«Международное радио-право» [697], «Очерки международного хозяйственного
права» (Харків,

1928),

в

яких

він

вперше

висунув

ідею

міжнародного

господарського права як комплексної міжгалузевої дисципліни та звернув увагу на
значення уніфікації норм міжнародного приватного права.
Кілька робіт з питань цивільного права підготував професор О. М. Гладстерн.
Він розглядав питання відповідальності іноземних страхових компаній за полісами,
виданими в Росії, досліджував давність у цивільному праві, радянське право в
іноземних судах. У 1926 р. в УЮТ виступав з доповіддю «Торговый флот СССР
перед марсельским судом».
Професор

В. І. Серебровський

опублікував

кілька

статей

у

«Віснику

радянської юстиції», де досліджував докази в цивільному процесі та проблеми
позбавлення спадщини. Виступи з доповідями в семінарі підвищеного типу ХІНГ та
в УЮТ торкалися питань страхового та торгового права [861, с. 572]. Після переїзду
до Москви він і надалі розміщував в українських часописах свої праці. Пам’яті
В. М. Гордона присвятив дві статті [1034; 1035]. Згодом його праці зі спадкового,
страхового та авторського права стали класикою радянської юридичної науки.
Вагомий творчий доробок залишив С. Н. Ландкоф. Він досліджував біржову
практику і торгові звичаї, вплив цін на виконання угод, товарні біржі та біржовий
арбітраж, присвятивши цим питання низку статей в економічних журналах.
Друкувався вчений і в юридичних виданнях, лише для «Вісника радянської юстиції»
написав десятки статей з питань договірного права та господарських товариств,
робив огляди іноземного законодавства, розміщував рецензії на нові монографії з
цивільного та торгового права. Масштабну розвідку щодо проблем радянського
цивільного права опублікував у збірнику кафедри [730]. У його активі є аналіз норм
цивільно-процесуального кодексу [731]. Окрему замітку вчений присвятив своєму
вчителю В. М. Гордону [729]. Відомо про щонайменше п’ять його доповідей [861, с.
573]. У 1924 р. переклав з німецької мови книгу Ю. В. Гедемана «Основные черты
хозяйственного права». Він – автор книг «Товарищества с ограниченной
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ответственность на западе и в СССР» (Харків, 1924), «Товарищества и акционерные
общества (Теория и практика)» (Харків, 1926), «Проблема развития акционерного
права» (Харків, 1927), «Торговые сделки. Теория и практика» (Харків, 1929),
«Хозяйственно-правовая практика по вопросам торговли» (Харків, 1929).
Солідні наукові результати мав С. Й. Вільнянський. Він брав участь у
коментуванні ЦК та ЦПК, у перегляді проекту Торгового зводу, готував статті і
рецензії для «Українського економіста»; зробив щонайменше вісім публічних
виступів в УЮТ та в юридичних нарадах Ради з’їздів промисловості, торгівлі і
транспорту УСРР. Вчений брав участь в обговоренні законопроекту «О залоге
товара в обороте» [478]. Вивчав зміст понять підряду, державного підряду,
поставки, виділив відмінності договорів підряду і поставки, розкрив порядок
укладення та наслідки їх невиконання. присвятив ренті, підряду і поставці,
договірній пені, кредитній реформі. Він створив практичний коментар до
«Положения о государственных подрядах и поставках» (Харків, 1926). Кілька
публікацій присвятив вексельному праву; писав огляди зарубіжного законодавства
для «Вісника радянської юстиції» та рецензував новітню літературу з торгового
права. Окрему увагу правознавець приділив судовому наказу в ЦПК [861, с. 573].
Викладачем факультету та співробітницею кафедри «Проблеми сучасного
права» була Г. Є. Семенова, член Верховного суду УСРР, колишня випускниця
юридичного факультету Бестужевських курсів. У численних працях з цивільного
права вона розглядала зобов’язання, які виникають із безпідставного збагачення, та
зобов’язання, що виникають через вчинення шкоди, питання відчуження будинків у
сільській місцевості, права і відповідальність наймача жилого приміщення тощо. У
царині цивільного процесу досліджувала зміну судового рішення касаційною
інстанцією, доповнення та тлумачення рішень, змагальність у процесі. Дослідниця
підготувала понад 20 рецензій на юридичні новинки з торгово-промислового,
спадкового, трудового, кооперативного права та цивільного процесу. У збірнику
праць кафедри була вміщена її стаття про майнову відповідальність наймача [1031].
Нею було укладено «Сборник задач по гражданскому процессу» (Харків, 1925). Дві
доповіді, які торкалися цивілістики, було прочитано дослідницею в УЮТ.
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Кілька наукових повідомлень про обезцінення грошей, межі договірної
свободи та про проблеми володіння в радянському праві підготувала аспірантка
О. С. Компанієць [861, с. 574]. Доповідь з останньої тематики була видрукувана в
збірнику кафедри як наукова стаття [688].
Аспірант

Я. І. Рапопорт

працював

під

керівництвом

В. М. Гордона,

допомагав йому готувати до видання книги «Система советского торгового права»
та «Вексельное право». Також був активним учасником УЮТ, виступав у Раді
з’їздів промисловості, торгівлі і транспорту УСРР. Долучався дослідник і до
законопроектної роботи [861, с. 575]. Він розробляв питання цивільного та торговопромислового права, вивчаючи зарубіжну літературу, законодавство та судову
практику. Переклав російською мовою грецький закон про чеки та австрійський
закон про недобросовісну конкуренцію. Низку публікацій у часописах присвятив
договірному та вексельному праву, недобросовісній конкуренції, торговим та
промисловим підприємствам, транспорту тощо. Помітними стали його праці щодо
торгового посередництва, неспроможності державних підприємств. Він був
співавтором збірника «Законы и правила внешней торговли» (Харків, 1928, 1930) та
книги «Основы советского хозяйственного законодательства» (Харків, 1930).
Головним предметом наукових занять аспіранта Л. С. Дубінського був
цивільний процес. Він піддав аналізу норми ЦПК, писав про спрощення цивільного
процесу, забезпечення позову, оскарження дій судового виконавця, заочний присуд,
роль прокурора в цивільному процесі, про судовий збір тощо; рецензував літературу
з цивільного процесу. Він опублікував і книги «Как ведутся гражданские дела»
(Харків, 1926) та «Цивільний процес в популярному викладі» (Харків, 1930). У
царині цивільного права вивчав питання пролонгації договорів найму житлових
приміщень. Мав кілька доповідей про роль прокурора в цивільному процесі, про
правила цивільного процесу та про спірні питання права і процесу [861, с. 576].
Наприкінці 1920-х рр. були опубліковані перші роботи з проблем авторського
права аспіранта кафедри М. В. Гордона. Він систематизував і підготував до друку
матеріали про торгові угоди кооперативів, зібрані його батьком, академіком
В. М. Гордоном, що були вміщені в збірнику кафедри [514]. Зобов’язальному праву
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зарахування він присвятив свою доповідь у ХІНГ, а два його виступи про вексельне
право та видавничий договір – викликали жваві дискусії в УЮТ [463].
Після проголошення габілітаційної доповіді «Юридична природа товарового
акредитиву» аспірант І. Л. Цьокан був переведений у наукові співробітники
кафедри, а в подальшому він став професором ОІНГ. Його монографічна праця про
юридичну природу акредитивних операцій вийшла друком уже в Одесі [1165].
Кілька статей про угоди, акціонерні (пайові) товариства, недобросовісну
конкуренцію у «Віснику радянської юстиції» впродовж 1924–1929 рр. опублікував
аспірант І. І. Жагелєв. Він був співавтором збірника «Законы и правила внешней
торговли» (Харків, 1928, 1930), а разом із Я. І. Рапопортом видав підручник
«Основы советского хозяйственного законодательства» (Харків, 1930). Дослідник
готував рецензії на нову літературу з цивільного, торгового, господарського права.
Згодом відомий радянський учений С. Л. Фукс у 1920-х рр. досліджував
можливість касаційного оскарження рішень арбітражних комісій при торгових
біржах. У збірнику кафедри вийшла його ґрунтовна праця про договір комісії [1153],
у «Віснику радянської юстиції» – розвідку про допустимість оскарження судових
рішень (1928. № 4, 8). У цивілістичній секції УЮТ доповідь «Договір про
позичання» (1928) прочитав асистент В. Г. Гранберг.
Нотаріат вивчав А. М. Лініцький. У «Віснику радянської юстиції» були
висвітлені його праці про значення нотаріату в цивільно-правовому обігу, про
реєстрацію та нотаріальне посвідчення угод, про нотаріальну таксу та винагороду
нотаріусів. Він – автор книги «Нотариат советских республик» (Харків, 1927), яка
вийшла двома частинами під редакцією О. Л. Маліцького. Вчений підготував і книгу
«Нотаріат УСРР. Законодавство та нотаріальна практика» (Харків, 1929).
Професор М. І. Наумов, працюючи завідувачем юридичного відділу Ради
з’їздів промисловості, торгівлі і транспорту УСРР, підготував збірку «Устав о
государственном гербовом сборе в общедоступном изложении» (Харків, 1926).
Вчений досліджував гірниче законодавство на Заході, а також є автором двотомника
«Советское горное законодательство» (Харків, 1926, 1927). Він вивчав юридичну
природу синдикатів та конструкцію синдикатних відносин. Статті та рецензії в
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часописах за 1926–1927 рр. він присвятив гербовому статуту, закону про торгових
агентів, векселям, статуту залізниць та податку з обігу цінностей [861, с. 578].
Актуальні аспекти цивілістики досліджували й інші харківські вчені. Питання
спадкового права посіли певне місце в досить різноплановому доробку професора
О. Л. Маліцького. Приділяв учений увагу й цивільному процесу, зокрема публікував
роботу про перегляд інститутів цивільного процесу та у співавторстві книгу
«Гражданский процессуальный кодекс советских республик» (Харків, 1926).
Професор Г. І. Волков видав працю «О наследстве» (Харків, 1925). Дві
роботи, які торкалися питань страхових премій та страхування майна, надрукував
М. Ф. Матвієвський. Співавтором книги «Гражданский процессуальный кодекс
советских республик» був М. Й. Рейхель. Популярний підручник для працівників
юстиції та самоосвіти «Цивільне право» (Харків, 1929) видав К. Й. Берновський. В
УЮТ цей дослідник прочитав доповідь «Про закриття цивільних справ за
недоцільністю їх ведення», яка згодом вийшла друком. Окрему замітку про вимоги
щодо недоліків проданого майна він розмістив у «Червоному праві» (1928, № 21).
Вчений готував і статті з цивільного процесу та рецензії на цивілістичну літературу.
Г. О. Соколовський за дорученням кафедри в 1924 р. опублікував статтю «Торговля
на Украине» в збірнику Ради з’їздів промисловості, торгівлі і транспорту УСРР.
Одеські цивілісти вели дослідження в рамках діяльності цивілістичної секції
семінару підвищеного типу правового факультету ОІНГ та як члени ОВ УЮТ. А всі
спроби одеситів організувати окрему цивілістичну секцію при кафедрі «Сучасних
правових проблем» не увінчалися успіхом.
Книга з цивільного процесу О. А. Бугаєвського «Гражданский процесс и его
движение с приложением типичных дел» (Ленінград, 1924) витримала кілька
видань. Він також розробляв проблеми радянського спадкового права («Советское
наследственное право» (Одеса, 1926)), вказавши на його особливості, зокрема,
відсутність свободи заповідального розпорядження, існування такого спадкоємця,
як держава, відсутність прав на спадщину усиновлених тощо [861, с. 579].
Яскравою постаттю в колі одеських юристів був І. Я. Фаас. Перші роботи про
відповідальність за заподіяну шкоду та оскарження договору, укладеного внаслідок
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обману, він опублікував у 1923 р. у «Журнале научно-исследовательских кафедр в
Одессе». Приділив увагу вчений і питанням про ціну позову та безповоротність
пропозиції, про негативний договірний інтерес та вину при укладенні договорів, про
давність володіння. Вчений мав кілька виступів у засіданнях ВУНАС та ОВ УЮТ.
Розпочаті ще в дореволюційний час дослідження проблем спадкового права
продовжував П. С. Кравцов, зокрема у «Віснику радянської юстиції», опублікував
статтю «Час переглянути принципи права спадкоємства». Як викладач морського
права він вивчав міжнародні контракти про експорт хліба, опублікував за цією
тематикою нарис у збірнику «Хлебное дело СССР».
Дослідженнями проблем морського торгового права займався одеський
адвокат В. М. Рикачев, який з 1928 р. викладав в ОІНГ морське право. У своїй
роботі

«Морское

торговое

право.

Сравнительный

систематический

очерк

законодательства СССР, Англии, Германии и Франции» (Москва, 1928), він відмітив
позитивні тенденції у розвитку морського торгового права, зокрема напрацювання
на конгресах так званих неофіційних норм права, обов’язкових для сторін договорів
морського перевезення чи договорів морського страхування [861, с. 580].
І. В. Шерешевський брав участь у підготовці практичного коментарю ЦК РСФСР,
його статті були видані й окремою книгою «Представительство, поручение и
доверенность» (Москва, 1925). Окрім того вчений писав про підготовку до слухання
справи за цивільним спором.
Цивільно-правові проблеми студіював і аспірант І. В. Кофман. Його доповідь
про денаціоналізацію на основі житлового закону викликала неабиякі дискусії, адже
він доводив, що фактичної націоналізації житлового фонду не було, а відбулася
лише націоналізація окремих будівель. Відтак ненаціоналізовані будинки мають
бути повернені колишнім власникам. Окрему розвідку про договір купівлі-продажу
опублікував М. Д. Шаргородський [861, с. 581].
Професор В. І. Бошко належить до небагатьох учених, які залишили помітний
внесок у кількох галузях права, зокрема, радянського сімейного права. Упродовж
1920-х рр. у журналах «Червоне право» та «Вісник радянської юстиції» він
опублікував десятки праць, присвячених питанням правового становища подружжя
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та позашлюбних дітей, аліментного права та фактичного шлюбу. Є архівні дані про
його незахищену дисертацію «Аліментарна правоздатність». Кілька робіт учений
присвятив проблемам іноземного сімейного права. Ці дослідження були узагальнені
у книгах «Родинно-подружнє право» (Харків, 1929) та «Родинне право» (Харків,
1930). Він був автором коментарю до Кодексу законів про сім’ю, опіку, шлюб і акти
громадянського стану УСРР (Харків, 1929). Результатом багаторічної праці
дослідника стали «Нариси радянського сімейного права» (Київ, 1952), що побачили
світ вже після смерті вченого. Його ідеї щодо покращення процедури укладення
шлюбу сьогодні широко втілені в сучасне життя [861, с. 582].
Проблему встановлення батьківства за радянським законодавством намагався
вирішити Є. І. Кельман. Захоплюючою є його стаття про «подвійне батьківство».
Він же склав рецензію на книгу «Сравнительное семейное право». Є відомості і про
дві роботи (суміжні з сімейним правом) професора М. М. Товстоліса – «О
наследовании родителей» та «Майнові стосунки подружжя».
Серед харківських вчених, які зачіпали проблеми сімейного права, варто
назвати В. І. Сливицького. Він коментував Сімейний кодекс, опублікував і велику
статтю з питань шлюбного та сімейного права [1056]. Б. В. Попов цікавився
питаннями багатоженства. Доповідь «Проект кодекса декретов УССР об актах
гражданского состояния, семейном и опекунском праве» в УЮТ мав С. Є. Сабінін.
Знавцем радянського сімейного права був Ю. П. Мазуренко. Вже у 1924 р. вийшла
його книга «Вопросы семейного и брачного права» (Харків, 1924). Вчений виступав
із доповідями В УЮТ. Його праця «Родина та подружжя» була опублікована в
часопису «Червоне право». Він редагував збірку «Детское право советских
республик» (Харків, 1927). Вчений підтримував ідею створення дитячого кодексу
[861, с. 582]. Відомі й праці М. Ф. Матвієвського «Опікунство та права сиріт»
(Харків, 1929), «Опікунство над сиротами та права сиріт» (Харків, 1930).
Сімейне право в ОІНГ викладав О. І. Покровський, але відповідних праць у
цей час він не готував. Нам відомо лише про його доповідь «О браке и семье» в
засіданні ОВ УЮТ. До питань сімейного права звертався й І. А. Хмельницький,
який присвятив окрему статтю інституту усиновлення [1160].
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Отже, активно велась дослідницька робота в царині цивільного права та
процесу, торгово-промислового права та сімейного права. І сьогодні праці вчених не
втратили свого як теоретичного, так і практичного значення.
Висновки до розділу 6
Аналіз правознавчих наукових досліджень періоду ранньої радянської доби
наводить на такі висновки.
В історії українського права передусім вивчалися джерела права князівської,
козацько-гетьманської доби, магдебурзького права. Історія звичаєвого права
України, вплив звичаєвого права на Руську Правду, Литовський статут та інші
джерела права сформували окремий науковий напрям. Головна ж дискусія авторів
загальнотеоретичних праць торкалася питання системи радянського права, поділу
публічного та приватного права.
Увага

вчених-державознавців

була

сконцентрована

на

питаннях

державотворення, конституціоналізму, охорони конституції, сутності державної
влади, поділу функцій радянських органів держави та союзних республік,
суверенітету, автономізму, федералізму, національної політики, громадянства,
організації сільрад, правового становища армії, громадських об’єднань, виборчого
права, державного права іноземних країн.
Проблеми взаємозв’язку міжнародного та внутрішньодержавного права, його
кодифікація, діяльність міжнародних організацій, створення міжнародної юстиції
вивчали юристи-міжнародники. Вони ж готували праці з консульського та
гуманітарного права, права війни, активно вели сходознавчі дослідження.
Було закладено підвалини радянського адміністративного права, вивчалися
питання його юридичної природи як публічної галузі, форми адміністративної
діяльності, види управлінських актів, межі здійснення публічних прав, публічне
речове право, заходи адміністративного примусу, становлення адміністративної
юстиції. Переважно, як спеціальні розділи адміністративного права, у 1920-х рр.
розроблялися проблеми земельного, кооперативного та житлового права. Низку
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тогочасних монографій, коментарів, підручників, статей присвячено проблемам
трудового права та права соціального забезпечення.
Зусилля науковців-фінансистів були спрямовані на дослідження фінансів
УСРР та Союзу, на з'ясування специфіки радянської фінансової системи, проблем
формування та розвитку податкової системи, структури бюджету та його поділу,
фінансування народного господарства тощо. Велика увага приділялася вивченню
економічних ресурсів України, питанням економічних взаємин України та СРСР.
Важливо, що українські вчені висунули тези про колоніальний стан республіки в
складі Союзу. Такі тенденції у розвитку української наукової думки були гостро
засуджені як «економічний націоналізм». Врешті процес становлення тоталітарної
економічної системи призвів до появи специфічної радянської проблематики
фінансових досліджень і змін засадничих основ фінансової політики.
Дослідницька робота в царині кримінального права велася в кількох напрямах:
розробка основ радянського кримінального законодавства, широке обговорення
проектів кодексів, підготовка наукових коментарів до них, висвітлення теоретичних
питань

кримінального

права,

процесу,

криміналістики,

розроблення

та

обґрунтування нових методик і технічних прийомів судової експертизи, підготовка
оглядів радянського законодавства, бібліографічні розвідки, критика законодавства
та кримінально-правових теорій буржуазних держав тощо. Займалися вчені й
проблемами практичної судової медицини та судової психіатрії.
Першочерговими завданнями цивілістів того періоду були розроблення основ
цивільного кодексу, реформа законодавства та тлумачення цивільного закону.
Потужно досліджувалося радянське спадкове право, проблеми заставного права,
договірних відносин, права власності, підряду, загальних питань господарського
права, тощо. Актуальними були й дослідження з проблем міжнародного приватного
права,

торгово-промислового

права,

біржового,

вексельного,

акціонерного,

морського торгового права. Досить інтенсивно вивчалося сімейне право.
Даний розділ містить узагальнені результати наукових досліджень автора,
опубліковані раніше у наукових вітчизняних та зарубіжних виданнях [802; 814; 819;
824–827; 835; 838; 839; 840; 845; 846; 857].
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ВИСНОВКИ
У дисертації сформульовано найсуттєвіші результати дослідження, наведено
теоретичні узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у
комплексному

досліджені

основних

тенденцій

правового

регулювання

і

організаційного забезпечення системи некласичної юридичної освіти і науки на
українських землях в період ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст., з метою врахування
історичного досвіду для вдосконалення сучасної системи української юридичної
освіти та науки. Результати дослідження дозволили сформувати низку висновків, які
конкретизуються в таких положеннях.
1. Розвиток юридичної освіти і науки, історія навчальних закладів та наукових
установ у ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст. частково досліджувалися дореволюційними,
радянськими і сучасними вченими. Кожна історична епоха, її ідеологія накладали
відбиток на оцінки і висновки авторів цих досліджень. Працям дореволюційної доби
притаманний скоріше джерелознавчий характер, утім історико-правових досліджень
правового регулювання юридичної освіти в українських (за територією) ліцеях,
вищих жіночих курсах та професійних інститутах обмаль. Невиправдано скромною
є наукова література про освітню сферу періоду української революції. Науковий
доробок радянської доби не містить праць, які б комплексно вивчали систему
юридичної освіти та науки в некласичних навчальних закладах на українських
землях Російської імперії. Фактично відсутня й радянська історіографія інститутів
народного

господарства

(1920–1930 рр.).

У

працях

сучасних

дослідників

спостерігається інтерес до питань розвиток юридичної освіти й науки як імперської
епохи, так і періоду української революції та радянської доби. Проте всі ці праці
мають фрагментарний або дотичний до цієї проблематики характер; комплексного
вивчення правового регулювання юридичної освіти і науки в некласичних
навчальних закладах у ХІХ ст. – 30-ті роки ХХ ст. не здійснювалося. Тож задля
об’єктивності було використано широку емпіричну базу.
2. У XIX ст. освіта і наука стали окремим напрямом державної політики
Російської імперії. Було встановлено державну монополію в освітній сфері, створено
систему державних органів управління та ієрархічну сітку навчальних закладів, де
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університетам належала вища сходинка. У результаті активної нормотворчої
діяльності було створено російське освітнє законодавство, сформовано вищий,
відомчий і локальний рівні нормативного масиву та імперативний і диспозитивний
способи нормотворення. Специфікою нормативних актів в освітньо-науковій сфері
була множинність їх видів і форм, суб’єктів видання, при цьому не існувало їх чіткої
ієрархії та окремого загального виду акту вищої юридичної сили. Позитивним
надбанням цього періоду була системна інкорпорація законодавства. Були
сформовані й окремі напрями правового регулювання вищої освіти.
3. Становлення власне системи юридичної освіти та зародження галузевої
юридичної науки було зумовлено суспільно-політичними процесами. Формування
державного апарату, розвиток законодавства, реформування судових органів
підвищили попит на випускників-юристів, основним замовником і роботодавцем
яких була держава. Імперативно встановлюючи перелік правових кафедр,
оптимальну кількість, послідовність та логічність навчальних курсів юридичних
факультетів

університетів,

уряд

формував

своєрідний

державний

стандарт

юридичної освіти. Держава законодавчо визначала спрямованість і зміст навчання,
що породжувало певну правову спеціалізацію і стало поштовхом до розвитку
юридичної освіти в елітарних школах. Водночас поширення юридичних знань
сприяло розвитку юридичної науки та формуванню окремих напрямів наукової
юриспруденції. Така своєрідна стандартизація позитивно вплинула на розвиток
юридичної освіти і науки.
4. В українських губерніях Російської імперії ґрунтовні правові знання
університетського рівня забезпечували елітарні заклади (Волинський ліцей,
Рішельєвський ліцей та Юридичний ліцей князя Безбородька). Ліцеї відкривалися як
нові, самостійні школи утилітарного типу, але діяли у тісному зв'язку з
університетами. Їх поява зумовлена стійким попитом на юридичні кадри,
викликаним інтенсивним розвитком законодавства, організацією робіт для його
систематизації, а також становленням судової системи. З одного боку, існував попит
на фахівців, що формувало відповідне державне замовлення на професійні кадри, а з
другого – з’явився своєрідний тренд на освіченість, тож приватні благодійники

440

прагнули дати солідну освіту своїм дітям та водночас прислужитися монарху й
державі.

Відтак

формування

системи

некласичних

навчальних

закладів

детермінувалося двома силами – урядом та суспільством, кожна з яких мала власні
цілі. Ліцеї, що діяли на українських територіях імперії різнилися за правовим
статусом, внутрішньою структурою, організацією навчання, метою та спрямуванням
освіти, обсягом пропонованих знань, але формували освічене чиновництво
середньої та вищої ланки з необхідними юридичними знаннями і професійними
навичками. Вони не конкурували з юридичними факультетами університетів, однак
беззаперечним є їх внесок до скарбниці вітчизняної юридичної освіти і науки.
Поступове впровадження спеціалізації навчання, забезпечувало формування певних
рівнів підготовки фахівців і, як наслідок, підвищення якості такої підготовки. Отже,
з одного боку, держава отримувала юристів широкого профілю (випускники
університетів), а з другого – юристів-практиків (випускники ліцеїв) із необхідними
знаннями і навичками в конкретних вузьких сферах юридичної діяльності.
4. Наукові розробки правових проблем ліцейських юристів не були
масштабними, але їхні праці впливали на формування юридичного середовища,
підсилювали інтерес до правознавства, створюючи підґрунтя для майбутніх
правових досліджень. Правознавці ліцеїв пропагували західноєвропейські правові
вчення та ідеї, а згодом наполегливо відстоювали власні авторські правові доктрини.
Ліцейські

юристи,

щонайменше

заклали

основи

розвитку

вітчизняного

міжнародного права, фінансового права, цивільного та кримінального судочинства,
судової медицини. Перші розвідки оприлюднювали для популяризації правових
знань, та з часом була сформована багата наукова спадщина: оригінальні книги та
наукові статті сприяли появі юридичної періодики й юридичної літератури загалом.
5. У кінці ХІХ – початку ХХ ст. виявилися нові тенденції у розвитку вищої
школи імперії, а саме формування окремих її ланок, зокрема жіночої та професійної.
Водночас на початку ХХ ст. відбулася зміна концепції державної освітньої політики.
Завдяки громадській та приватній ініціативі поряд із державними з’явилися
недержавні вищі школи, які утворювалися як неурядові (громадські), або приватні
заклади. Нові установи істотно розширили спектр спеціальностей, змінили
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соціальний і кількісний склад студентства, заклали основи для демократичних та
інноваційних тенденцій у сфері освіти. Недержавні вищі школи вирішували питання
доступу до вищої школи представників тих верств населення, які мали національні,
гендерні, станові чи інші обмеження при вступі до державних закладів, а також
формували нову когорту фахівців. На недержавні школи було поширено загальні
правові механізми державного контролю та законодавчу регламентацію їхньої
діяльності тим самим формувалася законодавча база для недержавного сектора
освіти. Поряд із імперативним методом став застосовуватися дозвільний спосіб
регулювання, який надавав певний простір для громадськості, зокрема в
нормотворчій діяльності, що сприяло втіленню в життя новаторських ідей.
6. У період руйнування самодержавства, освітні перетворення відбувалися за
ініціативою як загальноросійського, так і національних урядів. Основу тодішніх
реформ становили ліберальні та національні принципи. Широка автономія,
мінімізація втручання держави у сферу діяльності вищих навчальних закладів,
демократизація вищої школи, гарантування права на освіту представникам різних
соціальних груп та новаторство формували підвалини національної освітньої
системи. Становлення юридичної освіти відбувалося в період різких змін державнополітичних і суспільних відносин, переоцінки всіх цінностей, заперечення старої
імперської системи підготовки юристів з ідеологічних міркувань і загалом в тяжких
умовах функціонування самих закладів, фактично на межі їх виживання. Однак у
цей період були здійснені спроби визначити цілі і завдання вищої юридичної освіти,
сформувати її якісний зміст, підняти рівень підготовки юриста до вимог держави і
суспільства та обґрунтувати спеціалізацію професійних знань. В організації
навчального процесу пріоритетним стало підвищення активності студентів як
учасників освітнього процесу, а запорукою гідної юридичної освіти – вміння
самостійно мислити та здійснювати самостійні наукові розвідки.
7. Нові заклади, які представляли недержавну вищу освіту, значно
відрізнялися від казенних шкіл: демократичними принципами у сфері внутрішнього
устрою, організації навчального процесу, розробленні планів і програм, добору
викладацьких кадрів та студентства. Вони опановували нові напрями підготовки
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фахівців, які не були представлені класичними розрядами наук. Поліпшена
організація навчального процесу, відсутність шаблонів та мобільність до змін
допомогли їм готувати фахівців, яких не давали державні вищі навчальні заклади. У
царині

юридичної

освіти

було

започатковано

економіко-юридичний

та

дипломатичний напрями підготовки фахівців. Нові заклади створили фундамент
освітніх тенденцій і сучасної вищої школи: рівність за статевим та національним
принципом, комерціалізація освіти, спрямування освіти на підвищення якості
навчання, а також підтримка за рахунок благодійних коштів осіб із високим освітнім
потенціалом. При доборі студентства були подолані станові, гендерні, національні
обмеження. На лекторську трибуну допускалися прогресивні вчені та талановита
молодь. Відтак вони, по-перше, зберегли науковий потенціал вищої школи та
наступництво освітніх і наукових традицій, по-друге, стали осередками підготовки
нових викладачів та накопичення інноваційних освітніх методик; по-третє, різко
збільшили кількість студентів та кваліфікованих спеціалістів, що позитивно
впливало на формування корпусу інтелігенції.
8. Ґенеза правового регулювання вищої жіночої юридичної освіти пройшла
кілька етапів: спочатку жінки здобували освіту в європейських університетах; далі у
вітчизняних університетах відвідували публічні лекції без будь-яких прав студентів;
потім на правах вільних слухачок були допущені в університети і врешті здобували
юридичну освіту у вищих жіночих закладах. Вища жіноча освіта в Російській імперії
залишилася

приватно-громадською,

а

державні

заклади

так

і

не

стали

загальнодоступними для жінок. У реалізації професійних знань вони пройшли шлях
від повної заборони професії жінки-юриста до права займатися адвокатською
діяльністю (з 1917 р.). За характером викладання жіночі курси дійшли до рівня
університетської освіти, що формально урівняло їх випускниць у правах із
випускниками університетів, але водночас викладання спеціальних курсів давало
професійну

спеціалізацію,

яка

збільшувала

шанси

дівчат

на

успішне

працевлаштування. Певна академічна самостійність курсів дозволяла втілювати
цікаві освітні задуми. Висококваліфікований професорсько-викладацький склад
забезпечував якісну юридичну освіту сотням українських жінок, здобуті ними
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знання формували їхні політико-правові погляди і громадську свідомість, а відтак
сприяли піднесенню рівня правової освіти та вихованню інтелектуальної еліти.
9. Розвиток юридичної освіти в комерційних інститутах пов'язаний з
формуванням ідеї поєднання права й економіки в окремий економіко-юридичний
напрям, що забезпечував широке вивчення класичних юридичних курсів та
розширення спеціальних курсів, які забезпечували розуміння правових основ
торгово-економічний відносин. Весь час їх діяльності можна визнати періодом
становлення унікальної за своїм рівнем системи навчання, з органічним поєднанням
юридичних, економічних й комерційно-технічних наук, гнучкої організації
спеціальних циклів та прогресивних викладацьких методик. Інститути створили
оригінальні методики вивчення іноземних мов, а започаткування вивчення східних
мов привело до заснування київської школи практичного сходознавства. Унікальна
система зарубіжного стажування сприяла налагодженню наукових зв’язків із
установами країн Європи та перенесенню наукових новацій у вітчизняну науку.
10.

Підготовку

спеціалістів-міжнародників

для

проведення

і

захисту

вітчизняних політичних та економічних інтересів за кордоном започаткував
Новоросійський (Одеський) вищий міжнародний інститут. Його навчання було
зорієнтоване не лише на вивчення класичних юридичних, політичних, економічних
наук та іноземних мов, а й законодавства іноземних держав та порівняльного
правознавства. В інституті використали принципово нові підходи до змісту
юридичної освіти (давав ще одну кваліфікацію або поглиблював знання за вже
здобутим фахом) та організації викладання (розмовна практика та наукові
відрядження за кордон для удосконалення знань іноземних мов), що дозволило
запровадити підготовку молодих юристів-міжнародників, які торували нові шляхи
на дипломатичній ниві та у сфері міжнародно-економічної діяльності. Особливістю
закладу було розгортання процесу українізації навчання, що привернуло до нього
особливу увагу уряду Української держави.
11. Унікальна структура Київського юридичного інституту, яка поєднувала
кілька рівнів освіти та спеціалізацій створила передумови для впровадження
диференціації професійної діяльності юристів. Випереджали свій час і нині звучать
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актуально тодішні новації щодо організації навчальної та наукової роботи. У
навчальній роботі головними стали: активізація процесу навчання, засоби наочності,
контроль та самоконтроль знань, поєднання вербальних, наочних та практичних
методик. Форми організації науки включали кілька рівнів, де кожний мав чітко
визначену ціль: науковий семінарій був аналогом сучасної аспірантури; практикум і
технікум (для практикуючих юристів початківців) та курси (для досвідчених
правників) були своєрідним інститутом підвищення кваліфікації. Організація такої
науково-практичної школи права може стати орієнтиром у формуванні ефективної
моделі впровадження ідеї навчання протягом життя та освітньо-наукової діяльності
закладів вищої освіти, з урахуванням їхнього статусу науково-дослідних установ.
12. Наукова діяльність учених у дорадянську добу не була ізольованою від
загального розвитку юридичної науки та мала свої власні надбання, які заклали
підвалини для здобутків їхніх численних послідовників. У досліджуваних закладах
юридичну науку розвивали представники різних шкіл і напрямів. Популярністю
користувалися

теоретико-правові,

філософсько-правові

та

історико-правові

розробки. Правознавці переважно були представниками юридичного позитивізму та
соціологічної школи права. Особливої уваги заслуговують ідеї західноруського
права, що в подальшому стали поштовхом для формування та розвитку школи
українського права. У сфері публічного права активно розроблялося державне
право, особливо конституційні начала української державності, що належать до
золотого фонду вітчизняного конституціоналізму. Актуальними були дослідження
канонічного (церковного) права. Потужними були розробки поліцейського
(адміністративного) права. Правову науку збагатили праці з фінансового права, де
особливі здобутки мали вчені київської школи. Не менш знаними стали праці
міжнародників, які сьогодні вважаються яскравими представниками наукових шкіл
міжнародного права Києва, Харкова та Одеси. Плеяда видатних криміналістів
розробляли кримінально-правові теорії, які базувалися на ідеях гуманізації. Вони
заклали основи української криміналістики, а за юридичною майстерністю
випереджали своїх іноземних колег. Найбільшого ж розвитку набула цивілістика
дорадянського періоду, яка вийшла на світовий рівень, започаткувала власні наукові
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школи, нові наукові напрями, а вчені здобули світове визнання. Водночас учені
доповнили скарбницю романістики оригінальними працями, які сьогодні становлять
класику римського права. Було закладено основи підприємницького, житлового та
біржового права. Заслуговують особливої уваги дослідження комерціоналістів.
Врешті, наукове осмислення актуальних правових питань у працях викладачівюристів, їхня участь у нормотворчій діяльності були актуальними й досить
плідними. Запропоновані ними рішення, наукові положення, ідеї не втратили
цінності й сьогодні. Окремі перспективні напрями наукових пошуків згодом
отримали свій розвиток в рамках діяльності різноманітних установ, зокрема й
академічних, а висловлені вченими наукові ідеї нерідко були новаторськими й
істотно спонукали розвиток української юридичної думки.
13. Радянські освітні реформи базувалися на більшовицькій ідеологічній
доктрині, що повністю змінила дореволюційну школу та характеризувалася
крайньою

формою

раціоналізму

освіти,

утвердженням

командного

стилю

управління та орієнтацією на кількісні показники на шкоду якості навчання. Було
докорінно змінено систему вищих навчальних закладів та їх управління, організацію
навчання та порядок формування викладацького й студентського складу. І хоча
радянська освітня концепція є досить суперечливою, а оцінки експериментів дуже
різні, часом – полярні, все ж результати цих реформ мають як позитивні, так і
негативні наслідки. Було створено законодавчу базу в галузі освіти й науки;
проведено українізацію вищої школи; встановлено періодизацію навчального року,
узаконено денну форму та семестрову систему навчання; змінено форми й різновиди
навчально-методичного

комплексу;

введено

контроль

знань;

комплексно

забезпечено студентів навчальною літературою. Серед позитивних наслідків
реформи безпосередньо юридичної освіти були: встановлення фіксованої кількості
закладів, які мали право готувати юристів; впровадження диференціації професійної
діяльності

юристів,

введення

номенклатури

юридичних

спеціальностей;

запровадження розподілу на роботу, чим гарантовано працевлаштування. Окрім
того, нормативне закріплення цілей і завдань правових факультетів та контроль
змісту освіти державою впливали на формування спеціалізації, навчальних програм
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і в цілому на якісну підготовку фахівця, адаптованого до конкретного виду правової
діяльності; а введення переліку юридичних посад в радянському державному та
громадському апараті доводило реальне державне замовлення на підготовку
юридичних кадрів. Але згодом цей процес було зупинено.
Відчутними були й негативні наслідки зазначених реформ: зруйновано
університетську систему освіти, а в процесі уніфікації роздрібнено та штучно
збільшено кількість вищих навчальних закладів, розпорошено їхні матеріальнотехнічну та навчально-методичну бази, розмито кадровий потенціал, втрачено
наступництво підготовки науково-педагогічних працівників; укорінено державну
монополію в науковій та освітній діяльності; скасовано автономію вищої школи та
систему наукової атестації; скорочено строки навчання, спрощено навчальні плани і
програми, введено ідеологічну цензуру змісту навчальної та наукової діяльності,
форм організації і контролю навчального процесу, наукових та методологічних
питань, в основу освіти закладено вузькопрофільний принцип та орієнтацію на
кількісні показники; знівельовано індивідуальну відповідальність студента.
14. У досліджуваний радянський період, попри тотальну ідеологізацію вищої
юридичної освіти, руйнування підвалин її філософії, сформувалися провідні освітні й
наукові центри – правові факультети інститутів народного господарства в Києві,
Харкові й Одесі. Проте їх навчальні плани, які були оригінальними і фактично
відтворювали класичну юридичну освіту, з часом були істотно спрощені та зведені до
елементарної професійної підготовки. Згодом були уніфіковані не лише плани та
програми, а й форми та методики викладання. Факультети, як і раніше, користувалися
популярністю, але студентський склад був різко скорочений (у 1927 р. на трьох
правових факультетах навчалося всього 954 студенти) і врешті набір абітурієнтів був
зведений до мінімуму в 1929 р. – не більше 60 осіб.
15. Основними формами організації наукової діяльності вчених-юристів були:
праця в наукових установах під егідою ВУАН та в урядових органах, наукові
відрядження та участь у міжнародних форумах, робота в наукових товариствах,
розроблення

проектів

та

кодифікація

законодавства,

видання

монографій,

підручників, посібників, наукових розвідок, а також індивідуальні наукові пошуки
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за основними галузями права. Правові факультети відкрили науково-дослідні
кафедри та аспірантури при них (Харків, Одеса), дослідницьку юридичну клініку
(Київ). Також професори керували науковою працею молодих учених через інститут
професорських стипендіатів (до 1924 р.), у студентських наукових гуртках та в
семінарах підвищеного типу, тим самим формуючи наукову зміну. Вчені
здійснювали широку видавничу діяльність (всі три інститути мали власні збірники
наукових праць), були дописувачами юридичних вітчизняних та зарубіжних видань.
Вони створили солідну джерельну базу наукової юридичної літератури, значна
частка якої й сьогодні не втратила актуальності.
16. Концентрація керівних функцій науково-дослідною роботою у центрі (на
державному рівні визначалося загальне спрямування наукових пошуків), принаймні
в 1920-х рр., не завадила розширенню тематики правових досліджень. Загалом
розвиток правової науки в цей період був пов’язаний із формуванням системи
радянського права, розробленням та кодифікацією законодавства, відтворенням
практики радянського державно-правового будівництва. Було збережено ідею
дуалізму системи права (приватне-публічне), яка в подальшому була відкинута як
наслідок розвитку радянського права. І хоча низка досліджень учених у той час
відзначалася деякими помилками, обумовленими пануванням в суспільстві
ідеологічних догм, результатом цієї роботи стала масштабна база спеціальної
монографічної літератури та наукових публікацій із загальної теорії права та
різноманітних галузевих проблем. Співпраця викладачів-юристів інститутів та
співробітників науково-дослідних установ започаткувала своєрідний науковонавчальний комплекс, який дав поштовх для розвитку правових досліджень та
формування окремих наукових напрямів. Так, фундаторами власних потужних
наукових шкіл можна вважати М. П. Василенка, В. І. Синайського, М. М. ПашеОзерського, В. М. Гордона, М. І. Палієнка, О. М. Гладстерна, О. Я. Шпакова.
17. Праці вчених-юристів мають велику наукову і практичну цінність.
Інтенсивного розвитку набули питання історії українського права, передусім
вивчення джерел права князівської, козацько-гетьманської доби та магдебурзького
права. Окремим науковим напрямом стало вивчення звичаєвого права та його
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впливу на Руську Правду, Литовський статут інші джерела права. Головна дискусія
авторів загальнотеоретичних праць торкалася питання системи радянського права та
поділу публічного і приватного права.
18. Учені-державознавці вивчали різноманітні проблеми державотворення,
конституціоналізму,

сутності

державної

влади,

суверенітету,

автономізму,

федералізму тощо. Цікавими були пошуки вчених-міжнародників щодо проблем
взаємозв’язку

міжнародного

та

внутрішньодержавного

права,

діяльності

міжнародних організацій, створення міжнародної юстиції. Активно вивчалися
питання консульського та гуманітарного права, права війни, велися сходознавчі
дослідження. У цей час з’являються перші теоретичні розробки загальної частини
та інститутів спеціальної частини адміністративного права. Переважно як
спеціальні

розділи

кооперативне

адміністративного

право.

Актуальні

права

розробки

досліджувалися

представників

житлове

київської

та

школи

фінансового права були доповнені оригінальними працями їхніх харківських та
одеських колег. Низку розробок присвячені проблемам трудового права та права
соціального забезпечення.
19. Велику наукову і практичну цінність мають праці з кримінального права,
процесу та кримінології. Широко розроблялося вчення про злочин, співучасть,
замах, необхідну оборону, крайню необхідність. Особлива увага приділялася
теоретичним

питанням

(дії

кримінального

кодексу

у

просторі

і

часі,

пом’якшувальним обставинам, аналогії, осудності). Вивчалося пенітенціарне
законодавство. Важливими стали обґрунтування принципів кримінального процесу
– змагальності, безпосередності, усної форми судочинства, техніки складання
вироків. Натомість викладачі судової медицини та судової психіатрії вивчали
фізіологічні та соціологічні фактори злочинності, були ініціаторами системи «не
утиснення» психічно хворих, організації патронажу і психіатричної допомоги,
виступали проти застосування ізоляторів.
20. Праці вчених-цивілістів містять трактування багатьох проблем у галузі
цивільного, торгового, міжнародного приватного, сімейного права та цивільного
процесу. Інтенсивно вивчалися проблеми права власності, заставного права,
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договірних відносин, підряду, спадкового права, загальних питань господарського
та промислового права, основ біржового, вексельного, акціонерного, морського
торгового права тощо. Піднімалася проблема спрощення цивільного процесу. На
засадах рівноправ’я жінки у суспільстві і сім’ї формувалося вивчення сімейного
права. Правовому аналізу були піддані проблеми багатоженства, батьківства,
усиновлення, опікунства. Активність, з якою викладачі залучалися до обговорення
правових проблем, повною мірою дає підстави стверджувати про серйозну наукову
працю, що велася на правових факультетах в 1920-ті рр.
21. Дослідження права у вищих навчальних закладах було зупинено у зв’язку з
ліквідацією правових факультетів інститутів народного господарства. Наукова
діяльність правознавців згорталася, а їхні наукові здобутки дістали неоднозначну
оцінку: від схвального піднесеного сприйняття до гострої нищівної критики. А
згодом, унаслідок ідеологічних обмежень, творчий доробок більшості вчених
опинився за межами офіційних наукових досліджень, а їхні імена десятиліттями
свідомо замовчувалися. За період діяльності правових факультетів та після їх
ліквідації упродовж 1930-х рр. українська юридична освіта та наука зазнали
непоправних втрат. Значна частина юристів обрала долю емігрантів, частина
змінила фах та місце проживання, частина передчасно померла, інші були
репресовані та фізично знищені. Украй до моменту відновлення університетів
єдиним вищим юридичним навчальним закладом в Україні залишався Інститут
радянського будівництва і права у Харкові.
22. Загалом слід визнати, що потенціал ідей української наукової юридичної
спадщини, заснованої вченими, які діяли в досліджуваних навчальних закладах, і
нині залишається недостатньо вивченим та усвідомленим. Незалежно від того, що з
відомих причин більшість праць пронизана радянською ідеологічною доктриною,
цей науковий доробок, без сумніву, містить ідеї, які сформували непохитний
фундамент для численних сучасних наукових розвідок. Спираючись на таке
унікальне історичне підґрунтя, сучасна українська юридична освіта та наука мають
невичерпні можливості до успішного розвитку не стільки шляхом запозичення
іноземного досвіду, скільки через відновлення і переосмислення власної спадщини.
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23. Дисертаційне дослідження дозволяє висловити деякі міркування щодо
доцільності використання (частково, або після модернізації під сучасні умови)
позитивного досвіду минулого при реформуванні сучасної української юридичної
освіти та науки. Насамперед необхідно: для оптимізації кількості юридичних закладів
освіти, за зразком освітніх реформ минулого запровадити законодавче визначення
цілей і завдань вищої юридичної освіти, формувати її якісний зміст та встановити
контроль за якістю пропонованих освітніх послуг, увести спеціалізацію професійних
знань, номенклатуру юридичних посад, участь роботодавців та професійних спільнот у
формуванні державного та регіонального замовлення на підготовку юристів; для
формування змісту правничого фаху використати практику диференціації юридичних
знань в професійних та інноваційних некласичних навчальних закладах, що дозволить
зберегти підготовку юридичних кадрів в непрофільних навчальних закладах не лише
для так званих «регульованих видів правничої діяльності»; для збільшення практичної
складової в освітніх програмах підготовки правників та наближення юридичної освіти
до запитів практики варто врахувати досвід закладів минулого щодо запровадження
юридичної практики, річного стажування, діяльності юридичних клінік, залучення до
викладання на постійній основі юристів-практиків тощо; для підвищення рівня
підготовки студентів-юристів, їх активності як суб’єктів освітнього процесу
розробити навчальні програми з урахуванням новітніх тенденцій розвитку юридичної
науки, міжнародних стандартів, розширити благодійну підтримку осіб із високим
освітнім потенціалом та загалом надати більшу фінансову та академічну свободу
навчальним закладам; для ефективної підсумкової атестації випускників виробити
єдиний підхід до впровадження державного кваліфікаційного іспиту з використанням
досвіду екзамену в державних комісіях навчальних закладів імперського періоду; для
побудови системи післядипломної освіти юристів, освіти впродовж життя та
освітньо-наукової діяльності сучасних правничих шкіл як науково-дослідних установ
врахувати досвід організації науково-практичної школи права Київського юридичного
інституту; для забезпечення навчального процесу юридичною літературою та
спонукання до творчої діяльності викладачів запровадити державну та громадську
підтримку видавничої діяльності навчальних закладів; для забезпечення поваги до
викладацької професії гарантувати право на академічну свободу викладача та достойну
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винагороду за працю; для підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу
впровадити державні програми та державне фінансування закордонних стажувань за
зразком іноземного стажування професорів імперського періоду та ін.
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1920 г. – 19 марта 1921 г., 6 арк.
92.

Спр.187.

Дело

преподавателя

Владимира

Васильевича

Карпека,
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г., 223 арк.
95.

Спр. 224. Дело преподавателя Бориса Адольфовича Ландау, 15 августа

1922 г. – 10 августа 1923 г., 16 арк.
96.

Спр. 243. Дело профессора Михаила Ивановича Митилино, 25 августа

1916 г., 273 арк.
97.

Спр. 259. Дело преподавателя Моисея Савельевича Мазора, 28 января

1921 г. – 16 июля 1927 г., 49 арк.
98.

Спр. 260. Дело профессора Андрея Каллиниковича Митюкова, 6 ноября

1908 г. – 8 ноября 1911 г., август 1921 г. – 1 октябрь 1927 г., 80 арк.
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99.

Спр. 312. Дело преподавателя Василия Александровича Рожановского,

20 февраля 1922 г. – 25 апреля 1923 г., 10 арк.
100. Спр. 321. Дело профессора Якова Самойловича Розанова, 1 сентября
1922 г., 27 арк.
101. Спр. 335. Дело профессорского стипендиата Николая Игнатьевича
Сикорского, 1 февраля 1922 г., 46 арк.
102. Спр. 361. Дело профессора Василия Ивановича Синайского, 3 октября
1911 г. – 1 октября 1922 г., 76 арк.
103. Спр. 364. Дело сверхштатного экстраординарного профессора Платона
Петровича Соколова, 23 января 1911 г. – 1 октября 1922 г., 73 арк.
104. Спр. 369. Справа викладача Миколи Олександровича Софьїна, 22 квітня
1927 р. – 1 жовтня 1927 р., 23 арк.
105. Спр. 380. Справа асистента Сергія Івановича Тихенко, 17 березня 1924
р., 38 арк.
106. Спр. 384. Справа професора Миколи Миколайовича Товстоліса,
1 вересня 1921 р., 124 арк.
107. Спр. 408. Дело преподавателя Бориса Осеевича Черного, 19 апреля 1920
г. – 19 марта 1921 г., 34 арк.
108. Спр.

427.

Дело

преподавателя

Давида

Мойсеевича

Шлосберга,

1 сентября 1922 г. – 1 января 1925 г., 13 арк.
109. Спр. 429. Справа викладача Івана Миколайовича Шумиліна, березень
1921 р. – 1 жовтня 1926 р., 71 арк.
110. Спр. 433. Дело преподавателя Александра Дмитриевича Щербака,
6 марта 1922 г., 45 арк.
111. Спр. 440. Дело профессора Леонида Николаевича Яснопольского, 28
октября 1909 г., 264 арк.
112. Спр. 443. Дело профессора Виктора Феофиловича (Теофиловича)
Яновского, 20 августа 1921 г., 60 арк.
113. Спр. 893. Дело преподавателя Сергея Владимировича Ейсмана, 19 марта
1924 г., 44 арк.
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Опис 3.
114. Спр. 186. Дело преподавателя Виталия Ивановича Лабейковского, 15
июля 1920 г. – 1 октября 1927 г., 24 арк.
Державний архів Одеської області.
Фонд 44. Рішельєвський ліцей (1817–1865)
Опис 3 (1859).
115. Спр. 123. О том, чтобы, вместо двух тем назначенных по ст. 82
Высочайше утвержденных в 29 день мая 1837 г. Устава Ришельевского лицея для
соискания студентами наград медалями предлагать три таковые теми, т.е. по одной
для каждого из 3-х существующих в Лицее отделений, 6 арк.
Опис 3. (1862).
116. Спр. 64. О дозволению профессору А. М. Богдановскому брать из
Одесского

уездного

суду

уголовные

дела

для

упражнения

студентов

судопроизводству, 6 арк.
Фонд 334. Одеські вищі жіночі курси (1906–1920 рр.)
Опис 3.
117. Спр. 7528. Работы профессора Лазурского, 26 арк.
118. Спр. 7650. Отчет о деятельности Одесских высших женских курсов в
1907 г., 8 арк.
119. Спр. 7656. Отчет о состоянии и деятельности Одесских высших женских
курсов в 1912–13 г., 32 арк.
120. Спр. 7658. Отчет о деятельности Высших женских курсов в 1918 г., 58
арк.
121. Спр. 7675. Переписка с деканом юридического факультета по учебным
вопросам 23. ІХ 1909 – 3. VІІ. 1920 гг., 32 арк.
Опис 5.
122. Спр. 5. Книга протоколов совета 19 марта 1909 г. – 16 марта 1920 г., 158
арк.
Фонд 451. Одеський вищий міжнародний інститут (1916–1920)
Опис 1.
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123. Спр. 322. Дело вольнослушателя Каковского Всеволода Яковлевича, 8
арк.
Фонд Р-129. Одеський інститут народного господарства
Опис 1
124. Спр. 79. Життєписи викладачів 31/Х-23 – 23/Х-24, 12 арк.
125. Спр. 116 Жилин Александр Алексеевич, 21 арк.
126. Спр. 119 Казанский Петр Евгеньевич, 82 арк.
127. Спр. 130. Кравцов Петр Семенович. Начато – 1921 г., 6 арк.
128. Спр. 273. Протокол засідання криміналістичної 1928/29, 6 арк.
129. Спр. 274. Протокол предметової комісії з кримінального права 1929/30, 3
арк.
130. Спр. 302.Учбові плани 1928/29, 2 арк.
131. Спр. 1087. Олиевский Владимир Тимофеевич. Начато – 1922 г.
Окончено – 1925 г., 22 арк.
132. Спр. 1104. Пипер Леонид Орестович. Начато – 9 декабря 1926 г. –
Окончено – 14 января 1928 г., 43 арк.
133. Спр. 1168. Дело. Розенберг Евсей Исаакович. Начато – 1921 г. Окончено
– 1924 г., 30 арк.
134. Спр. 1249. Дело. Тригер Александр Адольфович, 22 арк.
135. Спр. 1272. Справа. Франк Павел Борисович. Почато – 1924/25 р.
Закінчено – 1926/27 г., 11 арк.
136. Спр. 1323. Справа. Шаргородский Михаил Давидович. Начато – 14
августа 1923 г. Окончено –1926 г., 41 арк.
Опис 3.
137. Спр. 7.

О

личном

составе.

Характеристики

профессорско-

преподавательского и административного персонала. 5/І-29–28/ХІІ-29, 131 арк.
Державний архів Харківської області
Фонд Р-1149. Харківський інститут народного господарства
Опис 8.
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138. Спр. 37. Списки студентов Харьковского института народного хозяйства
по отделениям, 1920 г., 34 арк.
Державний архів Чернігівської області (Відділ державного архіву
Чернігівської області в м. Ніжині)
Фонд 1359. Ніжинський юридичний ліцей князя Безбородька
Опис 1.
139. Спр.100. Годовой отчет лицея за 1850 г., 52 арк.
Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
Фонд 40. Василенко Микола Прокопович (1866–1935)
140. Спр. 493. Про вивчення історії Українського права. 20-ті роки ХХ ст., 4
арк.
141. Спр. 676. Малиновський О.О. До декана юридичного факультету КІНГ.
Думки про вивчення історії українського права, 2 арк.
Фонд 145. Синайський Василь Іванович (1876–1949)
142. Спр. 104. Основные положения института социологии и права в Киеве и
объяснительная записка к ним, 8 арк.
143. Спр. 106. Кельман Евгений Исакович. В совет Международного
института социологии и права. Доклад. 5 марта 1920 г., 1 арк.
144. Спр. 107. План научных занятий в Институте социологии и права в 1920
г., 1 арк.
Фонд 147. Скорделі Пантелеймон Костянтинович
145. Спр. 16. Вступительная лекция об уголовном праве, читаная в
Нежинском лицее кн. Безбородко. 70 гг. ХІХ ст., 26 арк.
146. Спр. 16а. Лекция о гражданском праве, читаная в лицее кн. Безбородко.
1874 г.
147. Спр. 17. Конспект лекций о преступности /70 гг. ХІХ ст./
148. Спр. 19. Конспект лекций по уголовному праву, записанных студентами
Нежинского лицее кн. Безбородко Скандровым А.П. и Коробкой И.С. и др. 1871 г. –
72 г.
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149. Спр. 25.Конспект лекций по уголовному судопроизводству, написаный
студентами Нежинского лицее кн. Безбородко. 1871 г.
Центральний державний архів вищих органів влади і управління
України, м. Київ
Фонд 166 – Народний комісаріат освіти УСРР
Опис 2.
150. Спр. 476. Матеріали про організацію та роботу науково-дослідної
кафедри «Проблеми сучасного права». 1 листопада 1921 р. – 7 жовтня 1925 р., 124
арк.
151. Спр. 1109. Цифрові звіти, анкети, відомості про стан учбово-виховної
роботи Одеського інституту народного господарства а робітфаку при ньому в
1922/23 р. і 1923/24 навчальних роках, 64 арк.
152. Спр. 1139. Матеріали про роботу Харківського інституту народного
господарства (звіти, відомості, анкети, учбові плани, зведення та ін.), 109 арк.
153. Спр. 1506. Звіт і доповідь про діяльність Одеського інституту народного
господарства за І і ІІ триместри 1922/23 навчальний рік та його учбові плани,
програми на цей рік. 20 січня 1922 р. – 24 грудня 1923 р., 108 арк.
154. Спр. 1512. Матеріали про стан та учбово-виховну роботу Харківського
інституту народного господарства за 1921/22 1922/23 навчальні роки /протоколи,
звіти, плани, програми, штати, листування/ 3 липня 1922 р. – 31 грудня 1923 р., 297
арк.
Опис 3.
155. Спр. 297. Звіти про роботу та відомості про склад студентів та
викладачів Київського інституту народного господарства. 14 квітня 1923 – 24 травня
1924р., 46 арк.
156. Спр. 432. Звіти про роботу, наукові плани і програми Одеської кафедри
«Сучасні правові проблеми». Особисті картки і автобіографії аспірантів. Квітень
1923– 1 січня 1926 р., 45 арк.
Опис 4.
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157. Спр. 566. Протоколи засідань бюро, учбові плани, програми, звіти, теми
дипломних робіт та інші матеріали Київського інституту народного господарства. 20
січня – 31 грудня 1924 р., 533арк.
158. Спр. 574. Учбові плани, доповіді, звіти та інші матеріали Одеського
інституту народного господарства, 3 січня 1924 р. – 24 лютого 1925 р., 148 арк.
159. Спр. 580. Учбові плани, теми дипломних робіт, протоколи засідань
комісії по перегляду штатів та зарплати, кошториси та інші матеріали Харківського
інституту народного господарства. 2 січня – 31 грудня 1924 р., 181 арк.
160. Спр. 951. Загальний звіт Укрголовнауки про роботу науково-дослідних
кафедр України за 1923/24. 1924 р. 8 арк.
Опис 5.
161. Спр. 558. Матеріали про стан та роботу інститутів народного
господарства / протоколи, звіти, доповіді, доповідні записки, учбові програми,
плани, кошториси, статистичні відомості /. 14 листопада – 31 грудня 1925 р., 211
арк.
162. Спр. 562. Матеріали про стан та роботу Київського та Харківського
інститутів народного господарства / протоколи, звіти, доповіді, доповідні записки,
учбові плани, програми, кошториси, статистичні відомості та інші матеріали / 21
січня – 13 листопада 1925 р., 860 арк.
163. Спр. 576. Звіти Київського інституту народного господарства за 1921–
1925 рр. 2 травня 1922 – 1 листопада 1925 р., 120 арк.
Опис 6.
164. Спр.

5619.

Листування

з

Харківським

інститутом

народного

господарства про затвердження наукових робітників науково-дослідних кафедр
інституту. 15 квітня 1925 – 28 липня 1928 р., 134 арк.
165. Спр. 5641. Учбові плани, програми Одеського інституту народного
господарства, 131 арк.
166. Спр. 10267. Матеріали про організацію і роботу статистичних і
юридичних курсів / постанови, положення, протоколи, виписи з протоколів, учбові
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плани і програми, кошториси витрат, листування /. 1 квітня 1926 р. – 15 квітня 1930
р., 170 арк.
Опис 7.
167. Спр. 70. Звіт Київського інституту народного господарства та його
робітфаку про їх роботу за 1925/26 р. Списки викладачів,адміністративнотехнічного персоналу КІНГа за жовтень 1926 р. та студентів,закінчивших інститут у
1925/26 р. 11 червня1927 р., 102 арк.
Опис 8.
168. Спр. 132. Річні звіти про роботу вузів соціально-економічної освіти за
1927/28 уч. рік. Списки викладачів цих вузів. Грудень 1928 р. – березень 1929 р., 179
арк.
Опис 9.
169. Спр. 1730. Протоколи, акти урядових комісій про ліквідацію Одеського
промислово-економічного,

Харківського

інституту

народного

господарства,

утворення економічного факультету при Одеському індустріальному вечірньому
робітничому інституті. Список студентів-випускників Харківського інституту
народного господарства, яким видано дипломи про закінчення інституту. Списки
студентів фінансового факультету Одеського інституту народного господарства на
жовтень 1930 р. 1 березня – 23 жовтня 1930 р., 82 арк.
Центральний державний історичний архів України, м. Київ
Фонд КМФ-12
Опис 1.
170. Спр. 281. Проект закона об установлении Положения и штата
Харьковского коммерческого института 20 октября 1915 – 12 июля 1916 г., 63 арк.
Фонд 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генералгубернатора. м Київ (1827–1916)
Опис 658.
171. Спр. 176. Дело по ходатайству жены статского советника Аделаиды
Жекулиной о разрешении ей открыть одногодичные вечерние общеобразовательные
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курсы для женщин, окончивших средние учебные заведения, а также по ходатайству
проф. М. В. Довнар-Запольского о разрешении открыть двух или трехгодичные
курсы по наукам историко-филологическим, 27 арк.
Фонд 707. Канцелярія попечителя Київського навчального округу. м.
Київ (1832– 1920)
Опис 14.
172. Спр. 41. Годовой отчет за 1846/47 и 1847 гражданский год по лицею
князя Безбородко, 113–140 арк.
Опис 23.
173. Спр. 51. Годовой отчет по лицею князя Безбородко за 1856 г., 31 арк.
Опис 24.
174. Спр. 24. Годовой отчет лицея князя Безбородко за истекший ученый год
1856/57, 539–599 арк.
Опис 27.
175. Спр. 467. Отчет по лицею князя Безбородко за 1860 год, 137–188 арк.
Опис 38.
176. Спр. 161. Отчет о состоянии лицея князя Безбородко за 1872 год, 18 арк.
Фонд 710. Волинський (Кременецький) ліцей, м. Кременець Волинської
губернії
Опис 3.
177. Спр.145. Конспекты и методические планы лекций в лицее, 36 арк.
Фонд 858. Іменний фонд М. М. Паше-Озерського
Опис 1.
178. Спр. 2. Письмо директора Юридического института о подготовке
пособий для внелекционных занятий. 1918 г., 2 арк.
Опубліковані джерела
179. Alma Mater : Університет Св. Володимира напередодні та в добу
Української революції 1917–1920 : матеріали, документи, спогади : в 3 кн. Київ:
Прайм, 2000. Кн. 1. 704 с.; 2001. Кн. 2. 704 с.
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180. Андрейцев В. І. Юридичний факультет на перетині віків: документи і
матеріали. Київ, 2005. 612 с.
181. Воротинцев Н. И. Полный сборник правил приема и программ высших,
средних и низших общеобразовательных, специальных и профессиональных
учебных заведений России, мужских и женских, правительственных и частных.
Санкт-Петербург, 1909. 534 с.
182. Временное положение о Высших женских курсах в г. Киеве. Киев: Тип.
Т. Г. Мейнандера, 1911. 15 с.
183. Временное положение о Высших Учебных Заведениях Украины.
Бюлетень Народного комісаріату освіти. 1921. № 7–8. С 1–16.
184. Высочайше утвержденное положение о порядке производства в чины по
гражданской службе. Указ 25 июня 1834 г. ПСЗРИ. Собр. 2. (1825–1881). Т. ІХ:
1834. 7224. С. 656–665.
185. Высочайше

утвержденный

устав

Императорского

Казанского

университета. 5.11.1804 г. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХVІІІ: 1804–1805.
21500. С. 607–626.
186. Высочайше

утвержденный

устав

Императорского

Харьковского

университета. 5.11.1804 г. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХVІІІ. 21499. С. 589–
607.
187. Высочайше утвержденный устав Московского университета. 5.11.1804 г.
ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХVІІІ: 1804–1805. 21498. С. 570–589.
188. Высшие женские курсы, учрежденные Обществом взаимопомощи
трудящихся женщин. Отчет за 1912 год. Харьков: Тип. С. Иванченко, 1914. 52 с.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Викладачі юридичних наук Рішельєвського ліцею
№п Прізвище, ім’я та по
/п
батькові, роки життя

Роки
праці в
ліцеї
За роки дії Статуту 1817 р. (1817–1836)
1.
Архангельський Павло
1825–
Васильович (?)
1838
2.
Гриневич Ілля Федорович 1821–
(?)
1826
3.
Дудрович Іван Іванович
1817–
(?)
1839
4.
Лепка (Лейпка) Михайло 1825–
Мартинович (?)
1831
5.
Протопопов Порфирій
1822–
Никифорович (?–1825)
1825
6.
Симонович Платон
1822–
Олексійович (1795–1866)
1850
За роки дії Статуту 1837 р. (1837–1865)
1.
Архангельський Павло
1825–
Васильович (?)
1838
2.

3.

Бакунін Олександр
Олександрович (1821–
1908)
Беккер Павло Васильович
(1808–1881)
Богдановський Олександр
Михайлович (1832–1902)
Власьєв Микола
Сергійович (1833–1872)
Кленовський Демян (?)

1844–
1845

7.

Комарницький Андрій
Якович (?)

1838–
1862
1853–
1865
1854–
1865
1862–
1863
1842–
1854

8.

Коробкін Семен
Федорович (?)
Леонтович Федір Іванович
(1833–1911)
Ліновський Володимир
Альбертович (1818–1863)

1838–
1840
1861–
1863
1839–
1853

4..
5.
6.

9.
10.

Предмети викладання

російське законознавство
російське законознавство
теорія загальних прав
природне та народне право
російське законознавство
наука про фінанси; поліцейська наука
енциклопедія і історія правознавства;
державні установи Російської імперії;
закони про стани
історія права; історія філософії права;
філософія права; позитивне
законодавство європейських держав
інституції Юстиніана; римські
старожитності
практичне судочинство; кримінальне
право
державне право; закони державного
благоустрою і благочинності
цивільне право та судочинство
російське законознавство; історія
філософії права; енциклопедія
законознавства; огляд російських
законів; історія російського права
російське законознавство
державне право; історія руського
права; огляд російських законів
практичне судочинство; закони
державного благоустрою,
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11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Лохвицький Олександр
Володимирович (1830–
1884)
Максимов Микола
Іванович (1830–1865)

1853–
1859

Михайлов Михайло
Михайлович (1827–1891)
Павловський Михайло
Карпович (1810–1898)
Пахман Вікентій
Пилипович (1793–1878)

1846–
1847
1838–
1865
1828–
1854

Пахман Семен
Вікентійович (1825–1910)
Рафалович Артем
Олексійович (1816–1851)
Селецький Петро
Дмитрович (?)
Соловйов Михайло
Олександрович (?–1856)
Юргевич Владислав
Норбертович (1818–1898)

1848–
1852
1841–
1846
1841–
1842
1838–
1843
1858–
1865

1854–
1865

благочинності і казенного управління;
російське законознавство; державні і
цивільні закони; закони кримінальні,
цивільні і межеві; введення в науку
права; історія законодавств
стародавніх та нових; огляд руських
законів; історія руського права
енциклопедія і історія правознавства;
огляд російських законів
міжнародне право; римське право;
історія руського права; державне
право; закони державного благоустрою
і благочинності, закони про фінанси та
повинності
енциклопедія і історія правознавства
церковне (канонічне) право
римське законознавство; філософія
права; історія руського права;
енциклопедія законознавства
енциклопедія і історія правознавства
судова медицина
російське законознавство
енциклопедія і історія правознавства
інституції Юстиніана; римські
старожитності
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Додаток Б
Викладачі-правознавці Юридичного ліцею кн. Безбородька
Назва кафедри
кафедра
енциклопедії
законознавства
і
державних законів
кафедра
законів
цивільних

кафедра
законів
поліцейських
і
кримінальних
із
судочинством
кафедра
законів
казенного
управління

Прізвище, ім’я та по-батькові, роки
життя
Ціммерман Яким Костянтинович (1817–
1887)
Затиркевич Михайло Дмитрович (1831–
1893)
Пілянкевич Микола Іванович (1819–1856)
Даневський Пій Никодимович (1820–1892)
Царевський Кирил Олексійович (1830–
1894) [24]
Черепов А. М. (?)
Забугін Іван Платонович (1846–1875)
Максимович Іван Андрійович (1810–після
1881)
Скорделі Пантелеймон Костянтинович
(1846–після 1918)
Глушановський Антон Андрійович (1816–
1902)
Бунге Микола Християнович (1823–1895)
Незабитовський Василь Андрійович (1824–
1883) [1; 17]
Янишевский Олександр Феліксович (1833–
1860)
Жданович Лев Іванович (1834–бл.1901)

Роки праці
ліцеї
1841–1859
1959–1875
1841–1843
1843–1853
1853–1866
1866–1867
1867–1875
1842–1869
1871–1875
1842–1844
1845–1850
1851–1853
1853–1860

1861–1862
1866–1873
Патлаєвський Інокентій Устинович (1839– 1863–1866
1883)
Яснопольський Микола Петрович (1846– 1873–1876
бл.1920) [29]

в
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Додаток В
Навчальний план юридичного та економіко-комерційного відділень Київських вищих жіночих курсів [364]
Юридичне відділення (обов’язкові предмети )
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
1)енциклопедія права
1) історія руського права
1) цивільне право
1) цивільний процес
(3 год. в тиждень, два
(4 год. в тиждень, два
(6 год. в тиждень, два
(4 год. в тиждень, два
семестри);
семестри);
семестри);
семестри);
2) історія руського права
2) система римського права
2) кримінальне право
2) кримінальний процес
(3 год. в тиждень, два
(6 год. в тиждень, два
(6 год. в тиждень, два
(4 год. в тиждень, два
семестри);
семестри);
семестри);
семестри);
3) історія римського права
3) російське державне право
3) адміністративне право
3) торгове право
(6 год. в тиждень, один
(4 год. в тиждень, два
(4 год. в тиждень, два
(4 год. в тиждень, два
семестр);
семестри);
семестри);
семестри);
4) політична економія
4) державне право
4) фінансове право
4) міжнародне право
(4 год. в тиждень, два
західноєвропейських держав
(4 год. в тиждень, два
(4 год. в тиждень, два
семестри);
(2 год. в тиждень, два
семестри);
семестри).
5) загальна частина системи
семестри);
5) історія філософії права
римського права
5) церковне право
(2 год. в тиждень, два
(6 год. в тиждень, один
(4 год. в тиждень, два
семестри).
семестр);
семестри);
6) латинська мова
6) статистика
(3 год. в тиждень, два
(2 год. в тиждень, два
семестри);
семестри);
7) одна з сучасних іноземних мов 7) одна з сучасних іноземних мов
(французька, англійська,
(французька, англійська,
німецька) за вибором слухачки
німецька) за вибором слухачки
(2 год. в тиждень, два
(2 год. в тиждень, два
семестри).
семестри).
(не обов’язкові предмети )
1) порівняльна історія права; 2) історія; 3) психологія; 4) філософія; 5) логіка; 6) інші нові мови (французька, англійська, німецька)
Економіко-комерційне відділення (обов’язкові предмети )
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1 курс
1) енциклопедія права
(3 год. в тиждень, два
семестри);
2) історія російського
державного права
(4 год. в тиждень, два
семестри);
3) політична економія
(4 год. в тиждень, два
семестри);
4) хімія
(3 год. в тиждень, два
семестри);
5) комерційний обрахунок
(2 год. в тиждень, два
семестри);
6) французька мова
(2 год. в тиждень, два
семестри);
7) німецька мова
(2 год. в тиждень, два
семестри).

2 курс

3 курс
4 курс
1) статистика
1) цивільне право
1) цивільний процес
(2 год. в тиждень, два
(6 год. в тиждень, два
(4 год. в тиждень, два
семестри);
семестри);
семестри);
2) російське державне право
2) адміністративне право
2) торгове право
(4 год. в тиждень, два
(4 год. в тиждень, два
(4 год. в тиждень, два
семестри);
семестри);
семестри);
3) державне право
3) фінансове право
3) міжнародне право
західноєвропейських держав
(4 год. в тиждень, два
(4 год. в тиждень, два
(2 год. в тиждень, два
семестри);
семестри);
семестри);
4) господарська географія і
4) спеціальна бухгалтерія
4 товарознавство разом з хімією
статистика
(3 год. в тиждень, два
(4 год. в тиждень, два
(2 год. в тиждень, два
семестри);
семестри);
семестри);
5) німецька комерційна
5) комерційний обрахунок
5) комерційний обрахунок
кореспонденція
(2 год. в тиждень, два
(2 год. в тиждень, два
(2 год. в тиждень, два
семестри);
семестри);
семестри);
6) загальна і спеціальна
6) загальна і спеціальна
6) французька комерційна
бухгалтерія
бухгалтерія
кореспонденція
(2 год. в тиждень, два
(3 год. в тиждень, два
(2 год. в тиждень, два
семестри);
семестри);
семестри).
7) французька мова
7) російська комерційна
(2 год. в тиждень, два
кореспонденція
семестри);
(1 год. в тиждень, два
8) німецька мова
семестри);
(2 год. в тиждень, два
8) історія торгівлі
семестри).
(2 год. в тиждень, два
семестри);
9) банківська і торгова політика
(1 год. в тиждень, 2 семестри).
(не обов’язкові предмети )
1) порівняльна історія права; 2) історія філософії права; 3) церковне право; 4) римське право;5) кримінальне право; 6) кримінальний процес;
7) англійська та італійська мови.
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Додаток Д
Викладачі-юристи Київських вищих жіночих курсів
№ Прізвище, імя та по-батькові,
п/п роки життя, науковий титул
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

Базанов Іван Олександрович
(1867–1943), доктор цивільного
права [4]
Богаєвський Петро Михайлович
(1866–1929), доктор
міжнародного права [5; 31]
Демченко Григорій Васильович
(1869–1958), магістр
кримінального права [7]
Єгіазаров Соломон Адамович
(1852–1935), доктор державного
права [9; 85]
Ейхельман Отон Отонович
(1854–1943), доктор
міжнародного права [27; 40]
Жилін Олександр Олексійович
(1880–після 1949), доктор
державного права [125]
Карпеко Володимир Васильович
(1880 або 1877–1941), магістр
римського права [10; 92]
Катков Михайло Мифодієвич
(1861–1941), доктор римського
права [11; 88]
Кованько Петро Леонідович
(1876–1959), магістр фінансового
права [13; 94]
Кристер Арнольд Едуардович
(1886–1937), приват-доцент [14;
93]
Кулішер Євгеній Михайлович
(1881–1956), приват-доцент [89]
Лібіна Софія Ксенофонтівна
(1897–після 1927), асистент
Мітіліно Михайло Іванович
(1875–1930), магістр цивільного
права [15; 96]
Мітюков Андрій Каліннікович
(1871–1934), доктор римського
права [16; 98]

Роки
праці на
КВЖК
1918–1919

Предмети, які викладали

1913–1920

енциклопедія права, історія
російського державного права,
міжнародне право
енциклопедія права; кримінальне
право

1907–1919

цивільний процес

1907–1918

російське державне право, державне
право західноєвропейських держав

1907–1918

міжнародне право

1907–1912

енциклопедія права, державне право
західноєвропейських держав

1913–1920

система римського права, історія
римського права

1907–1920

історія римського права, система
римського права

1918–1920

фінансове право

1918–1919

цивільне право та цивільний процес

1920

кримінальне право, кримінальний
процес
кримінальне право та кримінальне
судочинство
торгове право, цивільне право і
цивільний процес

1916–1918
1912–1920

1907–1911
1920

історія римського права, історія і
теорія приватного права
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15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Паше-Озерский Микола
Миколайович (1889–1962),
магістр кримінального права [18;
35]
Попов Григорій Лаврінович
(1881–1968), асистент
Самофалов Микола Васильович
(1852–1915), приват-доцент [2;
36]
Синайський Василь Іванович
(1876–1949), доктор римського
права [20; 102]
Соколов Платон Петрович (1863–
1923), доктор церковного
законознавства [21; 103]
Спекторський Євген Васильович
(1875–1951), доктор державного
права [22]
Танаєвський Валентин
Олексійович (1886–1969),
ассистент [37]
Удінцев Всеволод Аристархович
(1865–1945), доктор цивільного
права [38]
Цитович Микола Мартинович
(1861–1919), доктор політекономії
і статистики [3; 25; 39; 41]
Ясинський Михайло Микитович
(1862–1935), магістр
кримінального права [28]
Яснопольський Микола
Петрович (1846–1920), доктор
фінансового права [29]

1915–1919

кримінальне право, кримінальний
процес

1919–1920

історія руського кримінального
права
цивільний процес, кримінальний
процес

1910–1915

1911–1920

цивільне право, торгове право

1907–1920

церковне право, шлюб у зв’язку з
канонічним правом

1907–1920

історія філософії права, державне
право західноєвропейських країн

1919–1920

історія російського цивільного
права, цивільний процес

1907–1909

цивільне право, торгове право та
судочинство

1907–1919

адміністративне право, поліцейське
право

1907–1920

історія руського права, цивільний
процес, кримінальний процес

1907–1919

фінансове право
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Додаток Е
Викладачі-юристи Одеських вищих жіночих курсів
№
п/п

Прізвище, імя та по-батькові,
роки життя, науковий титул

1.

Блюменфельд Герман
Фадеєвич (1861–1920), приватдоцент
Васьковський Євген
Володимирович (1866–1942),
доктор цивільного права
Загоровський Олександр
Іванович (1849–1919), доктор
цивільного права
Кравцов Петро Семенович
(1878–?), приват-доцент
Кузнєцов Костянтин
Олексійович (1883–1953),
доктор державного права
Михайлов Павло
Олександрович (1878–1962),
приват-доцент
Мулюкін Олександр
Сергійович (1873–після 1944),
доктор державного права
Ніконов Сергій Павлович
(1869–після 1928), доктор
цивільного права
Неміровський Емануїл
Якович (1874–1934), доктор
кримінального права
Овсянніков Василь
Васильович (?), член Одеського
Окружного суду
Покровский Олександр
Іванович (1873–1940), доктор
богослів’я
Смірнов Костянтин
Михайлович (1864–1942),
магістр римського права
Тіктін Георгій Ісакович (1880–
1945), приват-доцент
Шпаков Олексій Якович
(1868–1927), доктор
державного права

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Роки праці Предмети, які викладали
на
факультеті
1920
цивільний процес

1917–1920

цивільне право, цивільне
судочинство, торгове право

1909–1919

цивільне право, цивільне
судочинство

1918–1920

торгове право

1915–1920

історія філософії права,
міжнародне право

1911–1920

поліцейське право

1916–1920

поліцейське право

1910–1912

римське право

1908–1920

енциклопедія права, кримінальне
право та судочинство, торгове
право
торгове право

1913–1914

1917–1920

церковне право, історія філософії
права

1911–1920

історія римського права, догма
римського права, торгове право

1910–1920

фінансове право, політекономія,
статистика
історія руського права, державне
право, історія філософії права,
міжнародне право

1908–1920
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Додаток Ж
Викладачі-юристи Київського комерційного інституту
№ Прізвище, ім’я та по батькові
з/п викладача
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Ананьєв Петро Олександрович
(?–?), член Київського
окружного суду, викладач [30]
Білімович Олександр
Дмитрович (1876–1963), доктор
політичної економії і
статистики
Богаєвський Петро
Михайлович (1866–1929),
доктор міжнародного права [5;
31]
Гольденвейзер Олександр
Соломонович (1855–1915),
присяжний повірений [32]
Гуляєв Олексій Михайлович,
(1863–1923), доктор римського
права [6; 84]
Довнар-Запольський
Митрофан Вікторович (1867–
1934), доктор історії [8; 33; 52]
Ейхельман Отон Отонович
(1854–1943), доктор
міжнародного права [27; 40]
Єгіазаров Соломон Адамович
(1852–1935), доктор державного
права [9; 85]
Катков Михайло Мефодійович
(1861–1941), доктор римського
права [11; 88]
Кельман Євген Ісакович (1891–
1945), приват-доцент
Кістяківський Богдан
Олександрович (1868–1920),
доктор державного права [12;
34]
Кованько Петро Леонідович
(1876–після 1959), магістр
фінансового права [13; 94]
Кристер Арнольд Едуардович
(1886–1937), приват-доцент [14;
93]

Роки
праці в
інституті
1908–1911

Навчальні дисципліни

1906–1907

аграрне законодавство в Німеччині

1913–1919

адміністративне право, міжнародне
право, політичний і суспільний устрій
сучасних держав

1909–1910

кримінальне право, державне право,
адміністративне право

1906–1908

цивільне право та процес

1906–1918

російське державне право, історія
російського державного права

1906–
1913, 1920

міжнародне право, консульське право,
адміністративне право, загальне
вчення про державу
енциклопедія права, загальне вчення
про державу, російське державне
право, устрій місцевого
самоуправління, основи публічного
права
торгове право з включенням
вексельного та морського права,
конкурсне право
цивільне право та процес, принципи
міжнародного спілкування
адміністративне право, державне
право

1906–1919

1909–1920

1917–1920
1918–1919

практичні заняття з цивільного права

1906–1919

бюджетне право, фінансове право,
місцеві фінанси

1918–1919

міжнародне приватне право,
правознавство, цивільне право та
процес
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14. Лабейковський Віталій
Іванович (1888–?), асистент
[114]
15. Мітіліно Михайло Іванович
(1875–1930), магістр цивільного
права [15: 96]
16. Мітюков Андрій Каліннікович
(1871–1934), доктор римського
права [16; 98]
17. Паше-Озерський Микола
Миколайович (1889–1962),
магістр кримінального права
[18; 35]
18. Рудченко П. І. (?)
19. Самофалов Микола
Васильович (1852–1915),
приват-доцент [2; 36]
20. Синайський Василь Іванович
(1876–1949), доктор римського
права [20; 102]
21. Соколов Платон Петрович
(1863–1923), доктор церковного
законознавства [21; 103]
22. Софьїн Микола Олександрович
(1881–?), старший нотаріус
Київського Окружного Суду
[104]
23. Танаєвський Валентин
Олексійович (1886–1969),
асистент [37]
24. Удінцев Всеволод
Аристархович (1865–1945),
доктор цивільного права [38]
25. Язловський Борис Олексійович
(1894–1937), асистент [ ]
26. Яновський Віктор Феофілович
(1891–1942), приват-доцент
[112]
27. Яснопольський Леонід
Миколайович (1873–1957),
магістр фінансового права [111]

1920

господарство і право

1917–1920

цивільне право, страхове право,
торгове право

1906–1912

цивільне право, цивільний та торговий
процес

1916–1919

кримінальне право

1918–1919
1909–1915

фінансове законодавство
кримінальне право, законознавство

1911–1920

цивільне право та процес

1909–1920

енциклопедія права

1918–1919

торгове право

1919–1920

1920

господарство і право, фабричнозаводське законодавство,
правознавство
торгове право з включенням
вексельного та морського права,
конкурсне право
фабрично-заводське законодавство

1919

державне право

1910–1919

фінансове право, місцеві фінанси

1906–1909
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Додаток И
Викладачі-юристи Харківського комерційного інституту
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

Прізвище, ім’я та по батькові
викладача
Гордон Володимир Михайлович
(1871–1926), доктор цивільного
права
Богомолов Олександр Анатолійович
(?), асистент
Гюнтер Олександр Ріхардович
(1890–1984), викладач
Дьяков Олександр Григорович (?),
викладач
Жиляєв Уар Дмитрович (1886–після
1925), викладач
Марков Олександр Прокопович,
викладач (1885(6)–1973)
Наумов Микола Іванович (?),
викладач
Палієнко Микола Іванович (1869–
1937), доктор державного права
Попов Борис Васильович (1875–?),
магістр цивільного права
Ратнер Арнольд Станіславович (?–
1927), викладач
Раєвський Олександр Андрійович
(1869–після 1930), магістр
поліцейського права
Сабінін Сергій Єгорович (1867–
1937), магістр римського права
Семека-Максимович Григорій
Олександрович (), приват-доцент
Серебровський Володимир Іванович
(1887–1971), магістр цивільного
права
Сливицький Володимир Іванович
(1876–1957), приват-доцент
Таубер Леонід Яковлевич (1872–
1943), магістр кримінального права
Трахтеров Володимир Сергійович
(1884–1975), приват-доцент
Фатєєв Аркадій Миколайович
(1871–1952), доктор державного
права
Ястржембський Володимир
Антонович (1866–після 1927),
магістр міжнародного права

Навчальні дисципліни
торгове право, вексельне право, конкурсний
процес
практичні заняття з устрою місцевого
самоуправління
державне право та основи правознавства
історія педагогіки
цивільне право
фінансова наука, місцеві фінанси
гірниче право
державне право загальне та російське
цивільний і торговий процес
торгове право
адміністративне право, устрій місцевого
самоуправління, робітниче законодавство,
законодавство про робоче страхування
цивільне право
банківське право
страхове право, практичні заняття з
цивільного та торгового права та процесу
цивільне право
законознавство, кримінальне право,
кримінальне судочинство
практичні заняття з загальної теорії права
загальна теорія права
міжнародне право
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Додаток К
3 курс
ПРЕДМЕТИ

ЗАГАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ

4 курс
ПРЕДМЕТИ ПО ВІДДІЛАХ
КУРСУ

години

2 курс
ПРЕДМЕТИ

години
.

години

години

1 курс
ПРЕДМЕТИ

години

Навчальний план Одеського вищого міжнародного інституту [365, с.16]

1

богослів’я

5

державне право

6

цивільне право

2

цивільний процес

4

3

загальна теорія права та
історія філософії права
історія римського права і
інституції римського права
загальна історія міжнародного
права і історія літератури
міжнародного права

4

адміністративне право

2

нотаріальне право

2

кримінальний процес

2

2

5

кримінальне право

2

торговий процес

2

2

кримінальна
психопатологія

2

морське право

2

історія російського і історія
західно-руського державного
права
соціологія з етнографією

4

6

торгове право

2

консульське і посольське право

2

історія римського права і
інституції римського права
історія російського і
історія західно-руського
цивільного і
кримінального права
історія міжнародних
відносин і міжнародного
права
церковне право

4

3

товарознавство

4

політекономія

2

2

теорія грошового і кредитного
обігу

2

історія економічного побуту у
зв’язку з історією
економічних вчень
загальна новітня історія

міжнародне право
(публічне і приватне)
міжнародне
адміністративне право

4

фінансове право

1

2

економічна політика

2

історії України і Росії

3

латинська мова*

2

міжнародна охорона
здоров’я
статистика

4

2

історія слов’янських народів

4

французька мова

4

англійська мова

1

3
3
4

українську мову і літературу
латинська мова*
французька мова

3

німецька мова

2

французька мова

2
2
2

економічна географія України і
Росії
огляд військового устрою
іноземних держав
англійська мова
семінарій з міжнародного права
розмовна практика з іноземних
мов

3
3

2

2
2

3 німецька мова
Всього
37

2

Всього
37

Всього
36

*латинська мова обов’язкова для студентів, які не пройшли класичної школи

Всього
28

економічний і географічний
огляд окремих держав
політичний і культурний
огляд окремих держав
юридичний огляд окремих
держав
одна із мов за вибором
студента (італійська,
іспанська, швецька,
голландська, турецька)

Всього
10
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Додаток Л
Навчальний план суспільно-юридичного факультету Київського юридичного інституту [653, с. 21]
І курс (загальний для всіх відділень)
Предмети
енциклопедія права
історія руського права
історія філософії права
історія місцевого права (західно-руське право)
історія римського права
політична економія
статистика
латинська мова
іноземні мови (французька, англійська чи німецька)
Всього
Судове відділення
ІІ курс
Предмети
І півріччя ІІ
півріччя

І півріччя
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

систему римського права

4

10

Кількість
годин для
групи
4

загальна частина цивільного
права
загальна частина
кримінального права
державне право

2

4

4

2

4

4

2

2

2

міжнародне право
церковне право
цивільний процес
фінансове право

2
2
4
4

6
4
4

2
2
4

ІІ півріччя
4
6
6
2
6
6
6
4
2
42
ІІІ курс
Предмети

Кількість годин для групи
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
І півріччя

ІІ
півріччя

спеціальна частина цивільного
права
спеціальна частина
кримінального права
торгово-промислове право

4

4

Кількість
годин для
групи
2

4

4

2

2

2

2

вексельне, конкурсне і морське
право
кримінальний процес
адміністративна юстиція
виконавче судочинство
охоронне судочинство

-

3

3

4
2

4
2
2
-

2
2
2
-
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нотаріальне право
приватне міжнародне право
Всього

2
18

2
23

2
17

ІІІ курс
Предмети

І півріччя

ІІ
півріччя

2

4

Кількість
годин для
групи
2

4
2

4
6

4
2

Всього
22
Адміністративне відділення
ІІ курс
Предмети
І півріччя

34

державне право

2

8

Кількість
годин для
групи
4

державне місцеве право
державне право західних
країн
адміністративне право
адміністративна юстиція
загальна частина цивільного
права
загальна частина
кримінального права
вітчизняна історія

2
2

2
-

2
-

історія і організація місцевого
управління
фінансове право
міжнародне право

4
4

4
2
2

4
2
2

цивільний процес
кримінальний процес
соціологія

4
4
-

4
4
2

2
2
2

4

2

2

основи фінансового господарства -

2

2

-

2

2

робітниче законодавство
економічна політика
Всього

2
18

2
28

2
18

ІІІ курс
Предмети

І півріччя

ІІ
півріччя

2

2

Кількість
годин для
групи
2

-

3

3

ІІ
півріччя

Всього
18
22
Торгово-промислове (економічне) відділення
ІІ курс
Предмети
І півріччя ІІ
півріччя

22

18

економічну географію

2

2

Кількість
годин для
групи
2

економічну політику

2

2

2

прикладна політична економія
(кредит, банки, грошовий обіг)
спеціальний курс торговопромислового права (вексельне,
конкурсне, банківське)
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фінансове право
загальну частину цивільного
права
торгово-промислове право

4
2

-

-

2

4

2

консульське право
організація торгово-промислових
підприємств
суспільне рахівництво (органів
місцевого самоуправління)
комерційна кореспонденція

2

1
2

1
2

2

-

-

робітниче законодавство
2
2
2
2
2
історію торгівлі і
2
промисловості
Десять годин в першому півріччі і вісім – в другому виділяються на
спеціальні курси підвідділі: банківського, місцевого самоуправління,
кооперативне право
1
промислового, торгового, кооперативного, страхового і економікозагальне рахівництво
2
8
2
залізничного. Ці підвідділи утворюються залежно від утворення груп
комерційне обчислення
1
1
бажаючих пройти той чи інший підвідділ. Програма підвідділі буде
вітчизняну комерційну
2
2
напрацьовано згодом.
кореспонденцію
товарознавство
2
2
Всього
17
28
15
ІV курс (необов’язковий) для всіх відділень факультету
На четвертому курсі слухачі займаються науковими роботами під керівництвом відповідного спеціаліста для написання дисертації, яка дає
право бути членом наукових колегій (секцій) Юридичного інституту.
На четвертий курс приймаються також студенти комерційних інститутів і університетів для написання наукових робіт, а також сторонніх осіб.
Утворюються групи для наукових співбесід під керівництвом відповідних спеціалістів.
Насамкінець читаються спеціальні курси окремими професорами, на їх розсуд. Зокрема читаються лекції з ораторського мистецтва, судової
психіатрії, загальної теорії цивільного права та ін.
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Додаток М
Викладачі-юристи Київського юридичного інституту
№п
/п

Прізвище ім’я по батькові,
роки життя, посада

1.

Ананьєв Петро Олександрович
(?–?), член Київського окружного
суду, викладач
Боборикін Олександр
Михайлович (?), нотаріус
Київського Окружного Суду
Бошко Володимир Ілліч (1885–
1949), присяжний повірений [71]
Бутовський Олександр
Миколайович (1868–1959), суддя
Київського Окружного Суду [73]
Василенко Микола Прокопович
(1866–1935), професор [76]
Гольденвейзер Яків
Соломонович (1862–1924),
присяжний повірений [81]
Горецький Петро Леопольдович
(1876–?), Секретар Київського
Окружного Суду [82]
Завистовський Петро
Афанасійович (?), помічник
нотаріуса
Катков Михайло Мефодійович
(1861–1941), доктор римського
права [11; 88]
Кістяківський Богдан
Олександрович (1868–1920),
доктор державного права [12; 34]
Кельман Євген Ісакович (1891–
1945), приват-доцент
Кованько Петро Леонідович
(1876–після 1959), магістр
фінансового права [13; 94]
Кристер Арнольд Едуардович
(1886–1937), приват-доцент [14;
93]
Кулішер Євгеній Михайлович
(1881–1956), приват-доцент [89]
Лабейковський Віталій
Іванович (1888–?), асистент [114]
Мазор Мусій Савелович (1860–
1927), присяжний повірений [97]
Малютін Іван Васильович

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Роки
праці в
інституті
1917–1919

Предмети, що викладали

1917–1919

нотаріальне право

1917–1920

селянське право, соціальноекономічне право
виконавче судочинство, цивільне
право

1917–1920

техніка цивільного судочинства

1918–1920

історія західно-руського права

1917–1920

історія адвокатури

1917–1920

техніка судочинства

1917–1918

практичні заняття з нотаріального
права

1919–1920

догми римського права, римське
право

1917–1919

загальне вчення про державу,
адміністративне право,
адміністративна юстиція
практичні заняття з цивільного
права, семінар живого права
фінансове право,
соціально-економічне право

1919–1920
1917–1920

1918–1919

історія римського права

1920

кримінальне право, міжнародне
право
римське право, практичні заняття з
торгово-промислового права
практичні заняття з приватного
права
практичні заняття з нотаріального

1918–1820
1917–1920
1917–1918
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18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.
28.
29

30.
31.

(1880–1942), присяжний
повірений
Міркін-Гецевич Борис
Сергійович (1892–1955), приватдоцент
Мітіліно Михайло Іванович
(1875–1930), магістр цивільного
права [15; 96]
Міщенко Федір Іванович (1874–
1933), професор церковного
права
Паше-Озерський Микола
Миколайович (1889–1962),
магістр кримінального права [18;
35]
Попов Тихон Ананьєвич (?),
присяжний повірений
Синайський Василь Іванович
(1876–1949), доктор римського
права [20; 102]
Софьїн Микола Олександрович
(1881–?), старший нотаріус
Київського Окружного Суду
[104]
Спекторський Євген
Васильович (1875–1951), доктор
державного права [22]
Товстоліс Микола Миколайович
(1872–1938), приват-доцент [106]
Тоцький Микола Максимович
(1891–1938), приват-доцент
Фаас Іван Якович (1895–1945),
приват-доцент [23]
Щербак Олександр Дмитрович
(1870–1938), суддя Київського
Окружного Суду [26; 110]
Язловський Борис Олексійович
(1894–1937), асистент
Яновський Віктор Феофілович
(1891–1942), приват-доцент [112]

1919

1917–

1917–1918

права, практичні заняття з
охоронного права
міжнародне право
загальне вчення про право
приватне, приватне право (цивільне
і торгове)
церковне право

1917–1919

загальне вчення про право,
кримінальне судочинство

1917–1918

практичні заняття з виконавчого
судочинства
елементи нотаріального права,
приватне право

1917–1920

1917–1920

охоронне судочинство, нотаріальне
право

1917–

1919

соціологія (вчення про
суспільство), енциклопедія права
(загальне вчення про право), історія
філософії права
приватне право

1919–1920

державне право

1918–1919

система римського права

1917–1919

практичні заняття з кримінального
права та процесу

1919–1920

робітниче законодавство

1919

державне право
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Додаток Н
Викладачі правового факультету ХІНГ
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Прізвище, ім’я та по
батькові викладача
Александренко Гліб
Васильович (1898–1963),
професор
Астерман (?), асистент
Асвадурова Н. М. (?),
асистент
Архіпов А. А. (?),
викладач
Бабун Родіон
Миколайович (1895–1959),
викладач [72]
Березов Лазар
Емануїлович (1903–1948),
аспірант, асистент
Берновський Кость
Йосипович (1898–після
1938), аспірант, асистент
Бокаріус Микола
Сергійович (1869–1931),
професор
Бруханський Микола
Павлович (1893–1948),
викладач
Василевський Леонід
Ісакович (1904–1984),
аспірант
Вільнянський Соломон
Йосипович (1885–1966),
професор
Волков Григорій Іванович
(Гуревич Григорій
Самойлович) (1892–1938),
професор
Гладстерн Олександр
Миколайович (1887–1937),
професор
Гордон Володимир
Михайлович (1871–1926),
професор
Гордон Михайло
Володимирович, (1902–
1968), аспірант

Роки
Навчальні дисципліни
праці
1927–1929 чужоземне державне право, радянське
державне право
1922–1924 загальне вчення про право і державу
1921–1924 судова медицина
1921–1922 історія філософії права
1925

загальне вчення про право і державу

1927–1930 міжнародне публічне право
1927–1930 теорія права, наука про державу і право
1920–1930 судова медицина, техніка розслідування
злочинів
1927–1928 судова психопатологія
1926–1930 адміністративне право

1921-1930

цивільне право, цивільне судочинство,
судоустрій

1927–1930 кримінальне право

1924–1930 міжнародне право, міжнародне публічне
право
1922–1926 торгове право, промислове право
1927–1930 історія приватних правових інститутів
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16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.

Гранберг В. Г. (?),
асистент
Гродзинський Моріц
Маркович (1887–1962),
професор
Гюнтер Олександр
Ріхардович (1890–1984),
професор
Доброгаєв Віктор
Митрофанович (? –
поч.1930-х р.), асистент
Дябло Всеволод
Корнілович (1894–1983),
аспірант
Дедусенко Андрій
Федотович (1886–1938),
аспірант
Дьяков Олександр
Григорович (?), викладач
Євтихієв Олександр
Федорович (1879–після
1935), професор
Ємінник Марк
Мойсейович (Рехтель
Сруль) (1901–1954),
викладач
Єфіменко Тарас Петрович
(?), асистент
Забелін Леонід Вікторович
(1875–?), професор
Камінська Поліна
Давидівна (1894–після
1959), асистент
Кисельов Олександр
Дмитрович (1867–1926),
професор
Кобалевський Володимир
Лукич (1892–1978),
професор
Компанієць Олена
Соломонівна (1898–1984),
аспірант, асистент
Корецький Володимир
Михайлович (1890–1984),
професор

1927–1930 цивільний процес
1920–1930 кримінальне право, кримінальний
процес
1923–1924 загальне вчення про право і державу,
1927–1930 еволюція правової думки (історія
філософії права), державне радянське
право
1927–1930 фінансове право, банківське право
1921–1922 державне право

1923-1926

адміністративне право, земельне право

1920–1924 народна освіта
1921–1930 адміністративне право, земельне право
1927–1930 кримінальне право

1921–1922 цивільне право
1920–1922 право соціального забезпечення
1921–1924 цивільне право
1922–1926 кримінальне право, моральна статистика
1921–1930 адміністративне право
1924–1928 цивільне право
1920–1930 міжнародне приватне право, промислове
право, приватне право Англії,
міжнародне господарче право, історія
приватно-правових інститутів
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32.
33.

34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.

48.

Куліков Борис Павлович
(?–1928), професор
Ландкоф Самуїл
Наумович (1887–1970),
професор [95]
Левін Єфрем Яковлевич
(1873–?), професор
Леніцький А. Б (?),
асистент
Лініцький А. М (?),
професор
Лозинський Михайло
Михайлович (1880–1937),
професор
Мазуренко Юрій
Петрович (1885–1937),
професор
Максимейко Микола
Олексійович (1870–1941),
професор
Маліцький Олександр
Леонідович (1874–після
1930), професор
Марков Олександр
Прокопович (1885(6)–
1973), професор
Наумов Микола Іванович
(?), професор
Нєсмєлов Федір
Яковлевич (1861–?),
професор
Одарченко Олексій
Миколайович (1885–?),
аспірант, викладач
Остроумов Михайло
Андрійович (1847–1921),
професор
Палієнко Микола
Іванович (1869–1937),
професор

Попов Андрій
Онисифович (1865–?),
професор
Попов Борис Васильович
(1875–?), професор

1920–1926 кримінальне судочинство
1925?–
1930

торгово-промислове право

1921–1930 робоче право, робоче законодавство,
трудове право
1921–1923 цивільний процес
1924–1930 нотаріат, загальна наука про право і
державу
1927–1930 міжнародне право
1924–1927 закони цивільного стану, родинноподружнє право
1920–1924 історія руського права
1924–1928 державне радянське право
1920–1922 фінансова наука, місцеві фінанси
1920–1927 гірниче право
1921–1924 фінансова наука, фінансове право
1927–1930 державне чужоземне право

1921

мусульманське право

1920–1930 державне право Англії, Германське
публічне право, загальне вчення про
державу, Конституція РРФСР, історія
руського права, чужоземне державне
право, історія публічних правових
інститутів
судова психопатологія
1921–
1921–1930 цивільне судочинство, торгове право,
торгово-промислове право
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49.
50.

51.

52.

53.
54.

55.
56.
57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.
64.
65.
66.

Прянішніков К. М. (?),
асистент
Раєвський Олександр
Андрійович (1869–після
1930), професор
Рапопорт Яків Ілліч
(1902–після 1959),
аспірант
Ратнер Арнольд
Станіславович (?–1927),
професор
Рахмілевич Ілля
Лагаревич (?), аспірант
Романюк Микола
Михайлович (1894–1937),
викладач
Рубашева А. М. (?),
викладач
Сабінін Сергій Єгорович
(1867–1937), професор
Савченко Сергій
Семенович (1890?–1930),
викладач
Семенова Ганна Євсєєвна
(1885–1950), професор
Серебровський
Володимир Іванович
(1887–1971), професор
Сливицький Володимир
Іванович (1876–1957),
професор
Содін Григорій
Володимирович (1903–
1937), викладач
Соколовський Григорій
(Гензель) Аврамович (?),
аспірант
Сухоплюєв Іван В. (?),
професор
Терехов Олексій Іванович
(1877–1926), викладач
Ткачів (?), асистент
Трахтеров Володимир
Сергійович (1884–1975),
професор

1921–1923 міжнародне право
1927–1930 фінансове право, спеціальний курс
фінансового права, місцеві фінанси
1927–1930 торгово-промислове право
1921–1927 судоустрій, техніка складання договорів
1923–1925 історія руського права
1929–1930 судоустрій
1921–1923 неповнолітні правопорушники
1922–1927 основи цивільного права, порівняльна
історія правових інститутів
1921–1930 наукова техніка розслідування злочинів
1923–1930 цивільне право, цивільний процес,
цивілістичний семінар, трудове право,
право соціального забезпечення
1922–1924 приватне міжнародне право, промислове
право, транспортне право
1920–1930 цивільне право, кооперативне право,
загальна теорія права, загальне вчення
про право і державу, родинно-подружнє
право
теорія права, міжнародне публічне право
1927–

1923

державне право

1921–1923 адміністративне право
1922–1926 кооперативне право
трудове право
1927
1920–1930 кримінальна політика, пенітенціарія
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67.

68.
69.
70.

71.

72.

Трублаєвич Петро
Сергійович (1903 – зима
1941/42), аспірант
Фукс Савелій Львович
(1900–1976), аспірант
Франк Давид Борисович
(1869–?),
Штандель Євгеній
Миколайович (1885–?),
викладач
Штернман Сергій
Павлович (1896–1938),
асистент
Ястржембський
Володимир Антонович
(1866–після 1927),
професор

1927–1930 міжнародне приватне право, історія
господарчих форм
1926–1930 історія приватно-правових інститутів
1921–1922 судова психологія
1927–1930 кооперативне право
1921–1926 кримінальне право, кримінальний
процес
1920–1924 міжнародне право, міжнародне публічне
право, консульське право

592

Додаток П
Викладачі правового факультету КІНГ
№
з/п

Прізвище, ім’я та по
батькові викладача, роки
життя
Бабун Родіон Миколайович
(1895–1959), професор [72]
Балабанов Михайло
Соломонович (1873–1934),
викладач [69]
Бернштейн Ісідор
Борисович (1870–після
1933), викладач [70]
Борисенок Степан
Гнатович (1891–1937),
викладач [74]
Бошко Володимир Ілліч
(1885–1949), професор [71]

Роки
праці в
КІНГ
1925–1930

6.

Бутовський Олександр
Миколайович (1869–1959),
викладач [73]

1921–1930

7.

Василенко Микола
Прокопович (1866–1935),
професор [76]
Гаккебуш Валентин
Михайлович (1876–1931),
професор [78]
Гольденвейзер Олексій
Олександрович (1890–
1979), професорський
стипендіат [80]
Гольденвейзер Яків
Соломонович (1862–1931),
викладач [81]
Гершонов Мойсей
Маркович (1886–після
1947), професор [77]
Горецький Петро
Леопольдович (1876–?),
викладач [82]
Горовцев Олександр
Михайлович (1878–1933),
професор [79]

1920–1924

1.
2.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Навчальні дисципліни

1920–1921
1924–1925

вступ до вивчення права, історія
інститутів публічного права
робітниче законодавство,
історія правових інститутів

1921–1923

судоустрій, цивільний процес

1922–1930

історія українського права, кримінальний
процес

1921–1930

1923–1930

історія правових вчень, загальна теорія
права та держави; підвищений семінар з
торгового права (транспортне право)
цивільне судочинство, судовий устрій та
пенітенціарія, техніка судопереведення та
нотаріат, адміністративне право,
спецкурс адміністративного права
загальне вчення про право, історія
західноруського і українського права,
історія руського права
судова психіатрія, судова медицина

1920–1921

державне та адміністративне право

1920–1924

кримінальна політика, кримінальний
процес

1923–1930

земельне право і лісове право, судовоземельний процес

1920–1922
1923–1924

цивільне право, торгове та промислове
право, право соціального забезпечення,
організація і охорона праці
історія політичних учень у зв’язку з
еволюцією політичних форм, основи
міжнародних відносин та міжнародне
право

1920–1921
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.

Гуля Микола Петрович
(1892 (1896)–1948),
професор [83]
Гуляєв Олексій
Михайлович (1863–1923),
професор [6; 84]
Добров Олександр
Соломонович (1901–1957),
професорський стипендіат,
Залкінд Ілля
Олександрович (1890–?),
викладач [86]
Звоницька Агнеса
Соломонівна (1891 за
іншими даними 1897–1942),
викладач [87]
Ейсман Сергій
Володимирович (1888–після
1947), викладач [113]
Єгіазаров Соломон
Адамович (1852–1935),
професор [9; 85]
Ісіченко Петро Іванович
(1882–1924), викладач
Карпеко Володимир
Васильович (1880–1941),
професор [10; 92]

1920–1921

історія філософії права

1920–1923

цивільний процес

1921–1924
1924–1928

цивільне право та процес, господарське
право, основи господарського права,
торговельне право
судова медицина та судова психіатрія

Карум Леонід Сергійович
(1888–1968), професор [90]
Катков Михайло
Мефодійович (1860–1941),
професор [11; 88]
Кельман Євген Ісакович
(1891–1945), професор

1923–1930

Кованько Петро
Леонідович (1876–після
1957), професор [13; 94]
Койген Давид Маркович
(1879–1933), професор [91]
Кристер Арнольд
Едмундович (1886–1937),
професор [14; 93]

1925–1927

1921–
1922,
1923–1925

кримінальна соціологія, правопорушення
малолітніх

1924–1930

кримінальне право

1920–1921

порівняльний курс державного права
радянських республік і конституційних
країн, державне право
кримінальне право, майнові злочини

1921
1923–1930

історія інститутів приватного права,
основи законодавства про цивільний
стан, основи господарського права,
промислове право, спецкурс податкового
права
державне право

1920–1921

історія західноєвропейського права,
правова організація обміну

1920–1930

1921–1930

міжнародне приватне право, цивільне
судочинство, діюче шлюбне, сімейне та
опікунське право, основи господарського
права, підвищений семінар з
господарчого права
фінансове право, місцеві фінанси

1920–1921

історія філософії права

1921–1930

українське та російське цивільне право,
цивільний процес, міжнародне приватне
право, торговельні умови та колізія
законів, підвищений семінар з
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29

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.
40.

41.

42.

Кулішер Євгеній
Михайлович (1881–1956),
приват-доцент [89]
Лабейковський Віталій
Іванович (1888–?), викладач
[114]

1920–1921

1920–1930

Ландау Борис Адольфович 1922–1923
(1883–після 1950), професор
[95]
Мазор Мусій Савелович
1921–1927
(1860–1927), викладач [97]

Маньківський Борис
Микитович (1883–1962),
професор
Мітіліно Михайло Іванович
(1875–1930), професор [15;
96]
Мітюков Андрій
Каленикович (1871–1934),
професор [16; 98]
Паше-Озерський Микола
Миколайович (1889–1962),
професор [18; 35]
Попов І. (?), викладачмарксист
Рожановський Василь
Олександрович (1874–
ймовірно 1950), професор
[19; 99]
Розанов Яків Самойлович
(1889–1936), професор [100]
Сікорський Микола
Гнатович (1895–?),
професорський стипендіат,
викладач [101]
Синайський Василь
Іванович (1876–1949),
професор [20; 102]
Соколов Платон Петрович
(1863–1923), професор [21;
103]

1920–1921

господарчого права, підвищений семінар
з торгового права
основи публічного права
торгово-промислове право, підвищений
семінар з торгового права (банкове та
біржове право, справи в арбітражних
комісіях)
міжнародне право, державне право
основи цивільного судопереведення,
техніка складання договорів та
юридичних висновків, підвищений
семінар з торгового права (техніка
складання угод)
судова психологія

1920–1930

торговельне право, торгово-промислове
право; цивільне право; страхове право

1921–1927

основи цивільного права, основи
законодавства про цивільний стан, історія
правових інститутів
кримінальне право та процес, підвищений
семінар з карного права

1921–1930

1922–1923

земельне право, аграрне право

1922–1923

судова медицина

1922–1930

загальна теорія права та держави

1922–1924
1924–1930

кримінальне право та процес, підвищений
семінар з карного права

1920–1922

основи соціального (цивільного) права,
цивільне право

1920–1922

спецкурс соціального права, історія
взаємовідносин церкви і держави
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43.

44.
45.

46.

47.
48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

Софьїн Микола
Олександрович (1881–?),
викладач [104]
Тихенко Сергій Іванович
(1896–1971), викладач [105]
Товстоліс Микола
Миколайович (1872–1938),
професор [106]
Чельцов-Бебутов Михайло
Олександрович (1890–
1973), професор [75]

1928–1930

нотаріат

1923–1930

кримінальне право та процес, військова
пенітенціарія
адміністративне право, житлове право,
біржове право, цивільне право

Чорний Борис Овсійович
(1883–?), професор [107]
Шлосберг Давид Овсійович
(1876–?), викладачмарксист [108]
Шнеєрсон Фейга З. (?),
професор
Шумилін Іван
Миколайович (1895–1963
чи 1964), професорський
стипендіат [109]
Щербак Олександр
Дмитрович (1870–1938),
викладач [26; 110]

1922–1930

Язловський Борис
Олексійович (1894–1937),
викладач
Яновський Віктор
Феофілович (1891–1942),
викладач [112]
Яснопольський Леонід
Миколайович (1873–1957),
професор [111]

1921–1930

1921–1930

1922–1930

1922–1925

кримінальна політика, кримінальний
процес, пенітенціарія, основи
кримінального судочинства, судова
статистика
робітниче право, трудове право,
соціальне страхування, страхове право
радянське законодавство про працю,
фабрично-заводське законодавство

1920–1921

судова медицина

1921–1924
1924–1928

комунальне законодавство

1922–1930

фабрично-заводське законодавство,
догми радянського кримінального права,
система каральних установ, кримінальне
право та процес, техніка розшуку, техніка
дізнання
історія правових інститутів, промислове
право, цивільне право

1921–1930

1920–1930

адміністративна юстиція, історія
політичних вчень, міжнародне право,
торговельні умови, фінансове право
фінансове право
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Додаток Р
Викладачі правового факультету ОІНГ
№ Прізвище, ім’я та по
п/п батькові викладача
(роки життя)
1.
Александренко Гліб
Васильович (1898–1963),
професор
2.
Бердичевський Марк
Абрамович (1898–?),
аспірант, асистент
3.
Блюменфельд Давид
Фадеєвич (1892–1938),
асистент
4.
Бугаєвський Олександр
Абрамович (1874–?),
професор
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Васьковський Євген
Володимирович (1866–
1942), професор
Вольфензон Євгеній
Яковлевич (1888–?),
асистент
Єгіазаров Соломон
Адамович (1852–1935),
професор [9; 85]
Жилін Олександр
Олексійович (1880–?),
професор [125]
Жмайлович Фелікс
Миколайович (1878–
1948), професор
Зелінський Михайло
Юркович (1883–?),
професор
Казанський Петро
Євгенович (1866–1947),
професор [126]
Карадже-Іскров Микола
Павлович (1896–1949),
асистент
Кравцов Петро
Семенович (1878–?),
професор [127]

Роки праці Навчальні дисципліни
на
факультеті
1929–1930 державне право, адміністративне право

1927–1930

кримінальне право

1921–1922

цивільне право, організація і діяльність
Наркомату іноземних справ

1921–1923

торгове право, міжнародне приватне
право, приватне право центральної
Європи, публічне право центральної
Європи
основи цивільного права, цивільне право,
цивільне судочинство, торгове право

1921–1924

1928–1929

цивільне право, трудове право

1921–1922

1921–1925

державне право, публічне право
Німеччини і Балкан, філософія права і
соціологія
міжнародне право, історія правових
інститутів, історія публічно-правових
інститутів
судова медицина

1925–1930

судова медицини

1921–1926

1921–1922

міжнародне право, консульське право,
всезагальні адміністративні союзи
держав
правове становище професійних союзів

1921–1928

торгове право, морське право

1928–1930
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14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.

Макаренко Микола
Прокопович (1874–1945),
професор
Михайлов Павло
Олександрович (1878–
1962), професор
Мулюкін Олександр
Сергійович (1873–після
1944), професор
Наумов П. Ф. (?),
викладач
Неміровський Емануїл
Якович (1874–1934),
професор
Образцов Володимир
Миколайович (1879–1926),
професор
Олієвський Володимир
Тимофієвич (1894–?),
асистент [131]
Піпер Леонід Орестович
(1897–1938), викладач
[132]
Покровський Олександр
Іванович (1873–1940),
професор
Попадато Лев Львович
(1887–1955), професор
Рикачев Володимир
Миколайович (1889–?),
викладач
Розенберг Євсій Ісакович
(1902–?), асистент[133]
Розенбліт М. Е. (?),
асистент
Рубінштейн А. С. (?),
асистент
Слабченко Михайло
Єлисейович (1882–1952),
професор
Сокольський Володимир
Вікторович (1848–1921),
професор
Тіктін Георгій Ісакович
(1880–1945), професор

1926–1930

криміналістика (наукова техніка
розслідування злочинів)

1921–1922

кримінальне право та процес

1921–1922

адміністративне право

1923–1924

нотаріат

1921–1930

1921–1926

загальна теорія права та вступ до науки
права, кримінальне право /загальна
частина, кримінальний процес
судова психопатологія

1929–1930

адміністративне право, державне право

1928–1930

загальна теорія права

1921–1929

1924–1929

еволюція правових ідей, історія інститутів
права, законодавство про цивільний стан,
сімейне право
судова психопатологія

1928–1930

морське право

1928-1930

цивільне право

1929–1930

трудове право

1929–1930

цивільне право

1929–1930

історія українського права

1921

державне право іноземних країн

1921–1930

фінансове право
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31. Толстой Павло
Михайлович (1880–?),
професор

1921–1929

32. Трігер Олександр
Адольфович (1903–?),
аспірант, асистент [134]
33. Турчанович Леонід
Федорович (1883–?),
професор
34. Фаас Іван Якович (1894–
1945), професор [23]
35. Франк Павло Борисович
(1906–?), асистент [135]
36. Френкель Олена Петрівна
(1888–?), професор

1928–1929

державне право, адміністративне право,
адміністративна юстиція, аграрне і
промислове право, державне і адмін.
право РСФСР і УРСС, продовольче право,
кооперативне права, церква і держави та
народна освіта
цивільне право, трудове право

1921–1930

кооперативне право, земельне право

1923–1930

цивільне право, цивільний процес

1928–1930

кримінальне право

1921–1930

37. Хазан Олександр
Соломонович (1905–?),
асистент
38. Хмельницький Ісак
Абрамович (1861–1941),
професор
39. Цареградський Семен

1928–1929

кримінальна політика, кримінальне право,
спеціальна частина, пенітенціарна наука,
пенологія
державне право, адміністративне право

1922–1930

робітниче право, судоустрій, страхове
право

1928-1930

кримінальне право, кримінальний процес

1928–1930

торгово-промислове право, трудове право

41. Шаргородський Михайло 1928–1930
Давидович (1904–1973),
асистент [136]
42. Шерешевський Ілья
1928–1930
Веніамінович (1888–1981),
професор
43. Шпаков Олексій Якович
1921–1927
(1868–1927), професор

кримінальне право, кримінальний процес,
кримінальна статистика

Маркович (1899–після
1956), асистент
40. Цьокан Ілля Ларіонович
(1887–1940), професор

сімейне право, історія приватноправових
інститутів, торгово-промислове право,
цивільне право
порівняльна історія права, історія
руського права, державне право, історія
філософії права, міжнародне право,
історія міжнародних відносин
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Додаток С
Навчальний план правового відділення КІНГ на 1920/21 навчальний рік [57, Арк. 32–33]
№ Предмети
Годин
п/п
и
Юридичні дисципліни, що викладали на 1 основному
курсі
1.
Вступ до вивчення права
2

№
Предмети
п/п
3 курс

2.
Загальна теорія права та держави
3.
Основи соціального права (римське право)
2 курс
1.
Історія філософії права
2.
Історія західноруського і українського
права
3.
Історія західноєвропейського права
4.
Система судових установ
5.
Загальні основи судочинства
6.
Порівняльний курс державного права
радянських республік і конституційних
країн
7.
Історія політичних вчень у зв’язку з
еволюцією політичних форм
8.
Основи адміністративного права
(необов’язковий предмет)

Годин
и

2

2
4

2.
3.
4.
5.
6.

Основи міжнародних відносин та міжнародне
право
Правова організація обміну
Земельне право
Організація міжнародного товарного обміну
Міжнародне приватне право
Історія міжнародних відносин

4
2
2
4

7.
8.
9.
10.

Шлюбне, сімейне та опікунське право
Цивільний процес
Кримінальна політика
Кримінальна соціологія

2
4
2
2

4

11.

4

2

12.
13.

Догми радянського кримінального права
(необов’язковий предмет)
Система каральних установ (необов’язковий
предмет)
Судова медицина

14.
15.

Судова психологія
Кримінальний процес (необов’язковий

2
4

4
2

1.

4
2
2
2
2

2
2

Всього 24
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16.
17.
18.

предмет)
Соціальне (цивільне) право (спеціальний
курс)
Адміністративне право (спеціальний курс)
Фінансове право (спеціальний курс)

Всього 48

2
4
4
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Додаток С.1
Експериментальний навчальний план соціально-правового факультету КІНГ на 1921/1922 н.р. [65, Арк. 52–53]
№
Назва дисципліни
Годин
п/п
и
1 курс – діяв старий план
2 курс (4-5 триместри спільні для обох
відділень)
1.
Загальна теорія права
2

Назва дисципліни

Годин
и

Назва дисципліни

Години

2.
3.

Історія філософії права
Історія політичних вчень

2
4

6 триместр
Адміністративне відділення
Адміністративне право
(спеціальний курс)
Правова організація обміну
Земельне право

4.

Історія права великої
Росії, західної Росії і
України
Історія
західноєвропейського
права
Порівняльний курс
державного права
радянських республік і
конституційних країн
Система судових органів і
загальні основи
судочинства
Основи соціального права
Основи адміністративного
права

4

Право соціального забезпечення

2

Судове відділення
Соціальне (цивільне)
право (спеціальний курс)
Цивільний процес
Міжнародне приватне
право
Кримінальна політика

4

Фінансове право (спеціальний
курс)

4

Кримінальна соціологія

2

4

Міжнародне приватне право

2

Догми радянського
кримінального права

4

2

Політична історія нового часу

2

Система каральних
установ

2

2
2

Історія міжнародних відносин
Соціальне (цивільне) право
(спеціальний курс)

2
4

Кримінальний процес
Судова медицина

4
2

5.

6.

7.

8.
9.

4
4
2

2
4
2
2
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10.

Основи міжнародних
відносин та міжнародне
право

2

Діюче шлюбне, сімейне та
опікунське право

11.
Всього 28 тижневих годин
3 курс – діяв старий план

Всього 30 тижневих годин

2

Судова психологія

2

Діюче шлюбне, сімейне та 2
опікунське право
Всього 28 тижневих годин

603

Додаток С.2
Навчальний план правового факультету на 1922/1923 н. р. (діяв лише осінній триместр 1922 р.)
[65, Арк. 52–53; 163, Арк. 80]
1 (основного) курс
триместри
2 курс (4-6 триместри) та 3
триместри
І
ІІ
ІІІ курс (7 триместр)
IV V
VI
політична економія (з практичними заняттями)
історія західноєвропейського
4
4/2 4
2
2
2
права
статистика (з практичними заняттями)
історія руського права
4/2
4/4 2
2
2
історія класової боротьби на Заході
історія західно-руського права 2
2
2
2
2
історія революційного руху в Росії і Україні
історія руського державного
2
2
2
2
права
робітничий рух і профсоюзи
радянська конституція
4
2
історія матеріалізму (з практичними заняттями)
4/2 4/2 державне право (спецкурс)
2
економічна географія
адміністративне право
4
4
2
2
2
загальне рахівництво
міжнародне право
2
2
2
2
українська мова
міжнародне приватне право
4
2
2
2
2
німецька мова
спецкурс судового
4
4
4
2
2
виробництва
англійська мова
кримінальне право (з
4
4
4
4/2 4/2 2
практ.занят.)
французька мова
кримінальне право (спецкурс) 2
4
4
4
2
загальне вчення про право і державу
цивільне право (з практ.занят.) 4/2 4/2 2
4
4
землеведення (обов’язковий для переходу на гос.цивільне право(спецкурс)
4
2
2
тех. фак.)
прикладна арифметика (обов’язковий для переходу 2
торгово-промислове право (з
4
2/2 2/2
на соц.-економ і гос.-техічн. фак.)
практ. занят.)
вища математика (обов’язків для переходу на соц.- історія взаємодопомоги
4
2
2
економ. гос.-техніч. фак.)
церкви та держави

VII
2
2
2
2
2
2
2
2
-
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вступ у вивчення права (обов’язковий для переходу
на правовий факультет)
історія правових вчень (обов’язковий для переходу
на правовий факультет)
загальна історія приватного права (обов’язковий
для переходу на правовий факультет)
Всього

3 курс (8–9 триместр)
Адміністративне відділення
спеціальний курсу адміністративного права
транспортне право
комунальне право
право соціального забезпечення і соціального
страхування
житлове право
господарський контроль
професійний рух і професійні союзи
податкове законодавство
організація міліції
техніка адміністративного діловодства
практика в адміністративних органах
Всього:

2

-

-

-

2

-

-

2

-

44/2

46/
8

26/
2

будова радянських
господарських органів
кримінальний процес (з
практ.занят.)
цивільний процес (з
практичними заняттями)
західноєвропейське приватне
право
робітниче право
земельне право
Всього:

триместри
VIII
IX
2
2
2
2
2
2
2
2

3 курс (8–9 триместр)
Судове відділення
кримінальна політика
судова медицина
техніка цивільного процесу
техніка кримінального процесу

2
2
2
2
2
2
6
26

судова психіатрія
техніка судового діловодства
техніка судової промови
вчення про дитячу злочинність
організацію місць ув’язнення
нотаріат
вексельне право
конкурсне право
практика в органах юстиції
Всього:

2
2
2
2
2
2
6
26

-

2

-

-

2/2

2/2

2

2

2

2

2/2

2/2

4

4

4

4

2
2
50/
6

2
2
44/ 28/ 26/2
8
4
триместри
VIII
IX
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
30

2
2
2
2
2
2
2
2
6
30
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Додаток С.3
Навчальний план юридичного факультету КІНГна 1923/24 навчальний рік [157, Арк. 268.]
№
п/п

Дисципліна

1 курс
1.
Політична економія
2.

Статистика

3.

Історія революційного
руху
Вчення про право і
державу
Професійний рух
Історичний матеріалізм
Українська мова
Мови

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Еволюція правової думки
(історія філософії права)
Введення у вивчення права
Практичні заняття по
статистиці
Практичні заняття по
політекономії

1
2
3
Дисципліна
тримест тримест тримест
р
р
р
3 курс
4
4
4
Українсько-російське
цивільне право
4
4
Торгово-промислове
право
2
2
Цивільне судочинство
4

4

-

2
4
4

4
4
4

4
4
4

2

2

2

2
2

2
4

-

2

3

2

Техніка складання
договорів
Кримінальне право
Кримінальна політика
Судова пеніцентіарія
Міжнародне приватне
право
Правопорушення
неповнолітніх
Кримінальне судочинство
Наукова техніка
розслідування злочинів
Практичні заняття з
торгово-промислового
права

1
2
3
тримест тримест тримест
р
р
р
6

6

6

4

4

4

4

4

4

-

2

-

6
2
-

6
2
2

6
2
2
2

2

2

-

4
-

4
2

4
2

2

2

2
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13.

Практичні заняття по
історичному матеріалізму

Всього
2 курс

-

2

2

32

33

22

1.
2.

Економічна політика
Історія руського права

2
2

2
2

2
2

3.

4

4

4

4.

Загальна історія правовий
інститутів
Основи цивільного права

4

4

4

5.

Державне право

4

4

4

6.
7.
8.

Адміністративне право
Фінансове право
Міжнародне право
публічне
Судоустрій
Судова медицина
Кримінальне право

4
4
2

4
4
2

4
4
2

2
4
2

2
4
2

2

9.
10.
11.

2

Практичні заняття з
2
2
2
цивільного права
Практичні заняття з
2
2
цивільного судочинства
Практичні заняття з
2
2
2
кримінального права
Практичні заняття з
2
2
2
кримінального
судочинства
Всього
23
42
42
3 курс (цикл господарсько-юрисконсультський
/додатково)
Бухгалтерія
4
4
4
Економічна географія
2
2
2
України
Описове товарознавство
2
2
2
Устрій радянських
2
господарських установ
Техніка
2
юрисконсультських
висновків
Всього
8
10
10
Необов’язкові практичні заняття за вибором студента:
Судова психіатрія
Практика в юридичних відділах господарських установах
3 курс (адміністративний цикл /додатково)
Транспортне право
-

2
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12.
13.

Цивільне право
Земельне право

2
-

2
2

2
2

14.
15.
16.

Законодавство про працю
Адміністративна юстиція
Практичні заняття з основ
цивільного права
(необов’язкові).
Практичні заняття з
адміністративного права

2

2
2
2

2
2
2

2

2

2

42

46

44

17.

Всього

Продовольче право
Житлове і комунальне
право
Місцеві фінанси
Комунальне господарство
Всього

2

2
-

-

2
2
6

2
2
6

2
2
6

Необов’язкові 2 практичні заняття за вибором студента:
Судова психіатрія
Практика в адміністративних установах
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Додаток С.4
План правового циклу КІНГ на 1924/25 н. р. [157, Арк. 189–190]
Перший рік навчання
№ Предмети
Триместри
п/
1
2
3
п
теорія
практ.
теорія
практ.
практ.
1. Історичний матеріалізм
4
4
2
2. Вчення про право і державу у зв’язку з розвитком
4
8
4
правової думки
3. Політекономія включаючи історію політичної думки
8
8
8
4. Історія правових інститутів у зв’язку з еволюцією
4
4
4
4
6
правових форм
5. Історія класової боротьби і соціалізму
2
2
2
2
6
6. Статистика
2
2
2
2
7. Введення у вивчення права
2
2
2
2
Всього
18
18
18
18
30
Години практичних занять 3 триместру відводяться для відповідних семінарів 2 ступеня
Другий рік навчання
№ Предмети
Судовий ухил
Адміністративний ухил
п/
Триместри
п
4
5
6
4
5
6
теорі прак
теорія прак
практ. теорі практ теорія практ практ
я
т.
т.
я
.
.
.
1. Історичний матеріалізм
2
4
2
4
2
4
2
4
4
2. Господарське право
6
6
4
6
6
4
3. Цивільне право
6
6
2
2
6
2
2
6
4
2
4. Адміністративне право
4
4
4
2
6
6
8
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Міжнародне приватне право 2
2
2
Робітничо-трудове право
2
2
4
2
2
Кримінальне право
2
2
6
6
6
Українознавство
2
2
4
Всього
18
18
18
18
22
18
18
18
Факультатив для судового ухилу історія українського права у зв’язку з економічним побутом України
Третій рік навчання
5.
6.
7.
8.

№
п/
п

Предмети

Судовий ухил
Триместри
7
теорі прак
я
т.
2
2

8
теорі
я
-

9
практ. прак
т.
-

Міжнародне
публічне право

2.

Фінансове право

4

4

-

-

4

3.

Кримінальний
процес
Цивільний
процес
Торговопромислове
право
Земельне і лісове
право
Судова медицина
і судова

8

6

-

-

4

-

-

8

6

4

-

-

6

6

4

-

-

4

6

4

4

6

-

-

4

5.

6.
7.

4
2
24

Адміністративний ухил

1.

4.

4
18

7
теорі
я
Адміністративн 4
е право
/спецкурс
Фінансове
4
право
Міжнародне
публічне право
Цивільний
4
процес
Кримінальне
2
право
Кримінальний
процес
Земельне і
лісове право

прак
т.
4

8
теорі
я
4

прак
т.
4

9
прак
т.
10

4

-

-

4

-

4

4

2

4

-

-

2

2

2

2

4

-

-

4

4

2

2

2

-

-

4
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психіатрія

Всього

18

18

18

18

24

Торговопромислове
право
Соціальна
гігієна
Всього

-

-

4

4

2

2

2

-

-

24

18

18

18

18

30
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Додаток С.5
Навчальний план правового факультету КІНГ на 1925/26 н.р. [161, Арк. 74]
Предмети
Перший рік навчання
Історичний матеріалізм
Політична економія
Історія класової боротьби
Загальне вчення про державу і
право
Вступ до науки права
Державне право
Історія правових інститутів у
зв’язку з розвитком
господарських форм
Основи законодавства про
цивільний стан

Триместри
І
ІІ
л
с
л

Предмети
с

ІІІ
с

с

ІІІ
с

2
4
4
4

4
4
2

2
4
4
-

4
4
-

2
8
8
4

2
2
2
2

4
4
2
4

2
2
2

4
4
2
2

4
2
6

Другий рік навчання
Економічна політика
Цивільне право
Карне право
Адміністративне право

2
2
4

2
2
2

4
2
4

2
2
4

4
4
8

Фінансове право
Міжнародне право
Робітниче право

4
2
-

2
2
-

4

2

2
2
4

-

-

2

-

4

Земельне та лісове право

-

-

4

2

4

16

16

18

18

32

Судовий устрій
Українознавство

20

2
16

2
20

2
2
16

2
36

2
-

2
4

2
2
2
-

2
2
2

4
2
2
6

Третій рік навчання
Судовий ухил
Торговельне право
Цивільне судочинство
Карне судочинство
Пенітенціарія

Триместри
І
ІІ
л
с
л

6
2
2
-

4
2
4
-

4
2
2

2
2
2
2

4
4
4
2

Адміністративноюрисконсультський
Торговельне право
Комунальне законодавство
Адміністративна юстиція
Спеціальні курси адмін. права
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Українознавство
Судова медицина і психіатрія
Техніка дізнання та
дослідування
Законодавча техніка, вживання
законів
Колізія норм

2
-

2
-

-

2
2
2

4
2

Демографічна статистика
Промислове право
Право страхування

2
2

-

2
-

2
2
2

2
2
-

-

-

-

2

2

Податкове право

2

2

2

2

2

-

-

2

2

2

2

2

-

2

2

10

-

2
10

2
2
8

Основи цивільного
судочинства
Основи карного судочинства
Українознавство
Підвищений семінар по
земельному, житловому,
банковому, біржовому,
транспортному права та техніці
складання договорів

2
-

2
2
10

-

2
2
6

2
12

24

10

20

30

Судова статистика
2
Нотаріат
Підвищений семінар по
господарському праву, карному
права та кримінальній
соціології

14
22
10
26
36
Юридична клініка має студіювати над такими питаннями
по 2 трим. години
Проблеми соціології права
Кримінальна соціологія
Вивчення особи злочинців
Злочинна громада
Соціальні чинники злочинства
Статистика злочинства
Недолітні злочинці
Проблеми судової психології

12
Кабінети юридичного факультету:
Публічного та карного права
Цивільного права
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Додаток С.6
Навчальний план правового факультету КІНГ на 1926/27 навчальний рік [67, Арк. 1–52]
2 курс
ІІІ Предмети

І

вступ до вивчення права

Л С Л С С
2 4 - - -

ІІ

загальна теорія держави та
права
історія правових інститутів

2

2 2

2

4

6

- 4

2

-

державне право
основи господарського
законодавства
політична економія

4
-

2 2
- 6

2

4
4

2

4 2

4

4

статистика

2

- 2

2

-

українознавство

ІV

V

Л С
2 -

Л С С
4 2 4

адміністративне
право
цивільне право

4

-

2

-

4

6

4

6

4

8

кримінальне право
історичний
матеріалізм
судоустрій і
нотаріат
іноземні мови

4
2

4
6

6
2

4
6

8
6

2

2

-

-

-

фінансове право

торговопромислове право
цивільне
судочинство
кримінальне
судочинство
міжнародне право
земельне і трудове
право
економполітика

VІІ ІХ
І
Л С Л СП
4 4 4 4
VІІ

6

2

4 4

4

4

4 4

4
4

2
2

- 2 2

-

-

4 2

військові
дисципліни

військові
дисципліни

іноземні мови
військові дисципліни
4 курс. Судовий відділ
Предмети

3 курс
VІ Предмети

Практика

1 курс
Предмети

Адміністративний відділ
Х

ХІ

ХІ Предмети
І

Х

ХІ

Господарсько-юрисконсультський
відділ
ХІІ Предмети
Х
ХІ ХІ
І
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міжнародне приватне право

Л С Л С К.р
4 2

судова медицина і судова
психіатрія

4

-

пенітенціарія
техніка розшуку

4
-

2

техніка судопереведення

-

4

семінар господарського
права та цивільного процесу

4 -

12 12

семінар кримінального
процесу
військові дисципліни

4 -

1 12
2

-

рад. будівництво
та місцеве
управління
спецкурс
податкового
права
земельний устрій
міжнародні
договори
семінар з адмін.
права
соцстрах і
страхове право
військові
дисципліни

Л С Л С
8 - 8 -

К.р
8

банкове, біржове,
вексельне право

Л С Л С К.р
4 4 4 4 4

6

-

6 -

-

міжнародне
приватне право

4

2

- -

-

4

-

- -

4

промислове право
основи бухгалтерії

4
-

4
-

4 4
- 4

4
4

-

8

12

техніка договорів

-

4

- 4

4

2

2

4

семінар з
господарського
права
транспортне право

-

6

- 1
0

12

-

-

4 -

-

10
2 2

військові
дисципліни
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Додаток С.7
Навчальний план правового факультету КІНГ на 1929/30 навчальний рік [64, Арк. 10]
1 курс
Предмети
вступ до вивчення права

2 курс
Предмети

І
сем.
Л С
2 2

4

ІІ
сем.
Л С
2
3 державне право СРСР
і закордонне
2 2
2 історія українського
права
2 4
2 цивільне право

-

- 4

3

кримінальне право

2

4 2

4

2

- 2

2

історичний
матеріалізм
економ політика
іноземні мови
військові дисципліни

загальна теорія держави та
права
історія і основи інститутів
приватного права
історія інститутів
публічного права
політична економія

2

статистика
економічна географія СРСР
іноземні мови
військові дисципліни
4 курс. Судовий фах
фінансове право
міжнародне приватне право

- 2
І
сем.
Л С
3 - -

основи бухгалтерії
військові дисципліни

-

2

-

3 курс
Предмети

І сем. ІІ
сем.
Л С Л С
4 2 4 2 торгово-промислове
право
2 - 2 1 міжнародне право

І
сем.
Л С
4 3

ІІ
сем.
Л С
4
3

4

2

-

-

4

4

4

4

адміністративне право

3

2

4

2

4

4

4

4

кримінальне
судочинство
цивільне судочинство

4

2

4

2

4

2

4

2

трудове право
земельне право
військові дисципліни

2
-

2
2

4
2
-

2
1
2

-

2

-

2

2
ІІ
сем.
Л С
2
1
4
-

-

-

Адміністративний
фах
фінансове право
міжнародне приватне
право
основи бухгалтерії
військові дисципліни

І сем. ІІ
Господарський фах
сем.
Л С Л С
3 - 2 1 фінансове право
- - 4 - міжнародне приватне
право
основи бухгалтерії
- 2 - - військові дисципліни

І
сем.
Л С
3 - -

-

2

ІІ
сем.
Л С
2 1
4 -

-

-
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судова практика з різних
галузей цивільного права
судова практика з
міжнародного приватного
права
кримінальне право, карний
процес та пенітенціарія
судова медицина та
психіатрія
судова практика з галузі
трудового права

-

6

-

6

адміністративногосподарче право
кримінальне право для адміністративістів

4

-

-

-

4

-

4

4

-

-

4

5

-

7

4

4

4

4

спецкурс
4
адміністративного
права
(законодавство в сфері
господарчій,
культурній, житловій,
засобів та шляхів
сполучення)

4

-

-

-

-

-

-

4

техніка процесу земельного
та цивільного
техніка кримінального
розшуку
раціоналізація судової
справи

-

4

-

-

2

-

-

місцеве управління

-

-

-

-

-

-

2

практика
адміністративнопрактичної роботи
курс раціоналізації
радянського апарату
землевпорядкування

-

4

-

правові питання в
галузі професійного
руху

військово-судовий цикл
військове кримінальне
право і процес
військова пенітенціарія

-

2

-

-

-

-

-

2

військово-господарське
право
організація військового

1

-

-

-

1

-

-

-

спеціальний семінар з
господарського права
промислове право

-

7

-

7

4

2

4

2

кримінальне право і
процес
юрисконсультський цикл

2

-

2

6

-

5

-

-

4

4

практичні з
господарського та
кооперативного права
техніка
юрисконсультської праці
податкове право
2

-

-

-

-

4

організація підприємства 2

-

-

-

-

-

2

міжнародний цикл

4

2

2

2

2

-

-

-

-

-

5

посольське та
2
консульське право
спецкурс з міжнародного 2
господарського права

2

-

-

історія міжнародних
відносин
правові питання

2

-

-

2

-

-

2

2
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господарства
практичні з військовослідчої та судової роботи

-

-

-

4

військово-адміністративне
право

2

-

-

-

зовнішньої торгівлі
вступ до порівняльного
вивчення чужоземного
приватного права
світове господарство

-

-

2

2

2

-

-

2
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Додаток Т
Навчальний план правового факультету ХІНГ на 1921/22 навчальний рік [152, Арк. 42]
1 (основний) курс спільний для всіх факультетів (із правових дисциплін читали лише курс вчення про право і державу)
2 курс
Триместри
3 курс
Триместри
4
5
6
7
8
9
Кількість годин
Кількість годин
на тиждень
на тиждень
Обов’язкові для всіх студентів предмети
Обов’язкові для всіх студентів
предмети:
1.Історія правових інститутів
4
4
4
1. Цивільне право
4
4
4
2.Адміністративне право
4
4
4
2. Цивільний процес
4
4
4
3. Публічне міжнародне право
4
4
3. Кримінальне право
4
4
4
4. Фінансове право
4
2
2
4. Кримінальний процес
4
4
4
5. Система каральних установ
2
2
5. Торгове право
4
4
4
6. Гірниче право
2
2
2
Всього
20
20
20
7. Державне право
4
4
4
8. Державне право західноєвропейських 4
4
Додаткові обов’язкові предмети для криміналістів:
країн
9. Кооперативне право
4
1. Кримінальна психологія
2
2
2
10.Судочинство
2
2
2
Додаткові обов’язкові предмети для адміністративістів:
1. Промислове право
2
2
2
Всього
32
32
28
Додаткові обов’язкові предмети для криміналістів:
Додаткові обов’язкові предмети для цивілістів:
1. Судово-медичні та судово-хімічні
4
4
4
1. Приватне міжнародне право
2
2
2
дослідження
2. Соціальне забезпечення
2
2
2
2. Промислове право
2
2
2
3. Факультатив «Основи соціальної
2
2
2
3. Кримінальна психологія
2
2
2
медицини і гігієни»
Додаткові обов’язкові предмети для цивілістів:
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1. Соціальне забезпечення
2. Факультатив «Основи соціальної
медицини і гігієни»

2
2

2
2

2
2
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Додаток Т.1
Навчальний план правового факультету ХІНГ на 1922/23
навчальний рік [154, Арк. 156; Арк. 178–179]
1 (загальний) курс
Історичний матеріалізм
Історія класової боротьби в
Росії
Історія соціалізму

Триместри
1
2
3
4
4
4
2
4
2

2

2

Історія економічних вчень
Наука про народне
господарство
Економічна географія
Вчення про право і державу
Статистика
Хімія
Елементи вищої математики

4

2
2

2
-

2
4
2
2

2
2
4
2
2

2
2
4
2

Рахівництво
Всього *50% навчального
часу відводиться на
семінарську роботу
3 курс / судове відділення

4
24

2
26

2
24

Українське і російське
цивільне право
Торгове право/ основна
частина
/ доповнення
Промислове право
Кримінальне право
Цивільне судочинство
/основна частина
/доповнення
/нотаріат
Кримінальне судочинство
/основна частина
/доповнення
/наукова техніка
розслідування злочинів
Адміністративне право
/радянське законодавство
про працю
/адміністративна юстиція
Міжнародне приватне право

Триместри
7
8
9
4
4
4

2 курс
Економічна політика
Економполітика радянської
влади
Еволюція правової думки
(історія філософії права)
Історія руського права
Загальна історія правових
інститутів
Основи цивільного права
Державне право
Адміністративне право
Фінансове право
Міжнародне право
/публічне
Судоустрій
Всього

2

2

2

2
4

2
4

2
4

4
4
4
4
2

4
4
4
4
2

4
4
4
4
2

2
30

2
32

2
30

3 курс /адміністративне
відділення
Українське і російське
цивільне право
Торгове право / основна
частина

Триместри
7
8
9
4
4
4
2

2

2

Промислове право
Кримінальне право
Цивільне судочинство
/основна частина

4

4

2
4

2

2

2

Кримінальне судочинство
/основна частина
Місцеві фінанси
Комунальне господарство

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

4

4

2
4

2
-

2
2
2

2
2
-

2
2
-

2
2

2
2
2

2
-

Адміністративне право
/радянське законодавство
про працю
- /адміністративна юстиція
/земельне права,
-

2
2
2

Триместри
4
5
6
2
2
2
2
-
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Техніка складання договорів
і статутів товариств
Судова медицина
Судова психіатрія

4
-

4
-

2

Кримінальна політика / з
факультативом про
неповнолітніх
правопорушників
Всього

2

2

2

30

30

30

-

2

кооперативне право,
продовольче право,
транспортне право,
страхове право, народна
освіта, відокремлення
церкви від держави
Факультативні заняття з
адміністративного права
Всього

4

4

4

4

4

4

30

30

30
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Додаток Т.2
Навчальний план правового факультету ХІНГ на 1923/24 навчальний рік [159, Арк. 23–26]
І (загальний) курс
Історичний матеріалізм
Історія класової боротьби

Триме
стри
1
2
4
4
2
2

Історія соціалізму

2

2

Історія економічних
вчень
Наука про народне
господарство
Економічна географія
Вчення про право і
державу / семінар
Статистика (теорія /
практика)
Хімія (теорія / практика)

2

2

4

4

Вища математика

2
2/
2
2/
2
2/
2
2

2
2/
2
2/
2
2/
2
2

Всього

30

30

2 курс

Триме
стри
4
5
2
2
2
2

3 курс

2

2

4/- 4/2

2

2

Українське і російське цивільне
право / практичні заняття
Міжнародне приватне право

2

2

4

4

2

-

4
4/
2
4/4

4
4/
2
4/
2
2

Вчення про неповнолітніх
правопорушників
Адміністративна юстиція
Цивільне судочинство / практичні
заняття
Техніка складання договорів і
статутів товариств
Кримінальне право

Міжнародне право (публічне) 2

2

Судоустрій
Основи соц. медицини і
гігієни
Всього

2
2

2
2

36

36

Наукова техніка розслідування
злочинів
Кримінальна політика
Радянське законодавство про
працю
Судова медицина /факультатив

Економічна політика
Економполітика радянської
влади
Еволюція правової думки
(історія філософії права)
Історія руського права
Історія інститутів права з
практичними заняття
Державне право
Основи цивільного права /
практичні заняття
Адміністративне право /
практичні заняття
Фінансова наука

Торгове право
Промислове право

Триме
стри
7
8
2
4
2
-

2
4/- 2/2
-

2

4

4

2

-

2

2
2

2/
2

2/2
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Судова психіатрія (поза
2 2
навч.часом)
Кримінальне судочинство
4/- 2/2
(основна частина/ практичні
заняття)
Нотаріат
2
Еволюція правової думки
2
2
Семінар з прикладної економіки
2
2
Всього
38 40
Факультативні заняття: Господарсько-правовий семінар (2 рази в місяць), Криміналістичний семінар (групові заняття
по мірі необхідності)
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Додаток Т.3
Навчальний план правового факультету ХІНГ на 1924/25 н.р. (план професора В. М. Гордона) [159, Арк. 102–104]
1 курс Осінній триместр
1. Історичний матеріалізм
2. Політична економія
3. Загальне вчення про право і державу
4. Історія правових інститутів у зв’язку з
еволюцією господарських форм
2 курс (судово-господарське відділення)
Осінній триместр
1. Державне право
2. Міжнародне публічне право
3. Цивільне право

лекції
4
4
4
4

практ.
6
4
6
4

лекції
6
2
8

практ.
6
2
8

4. Фінансове право
Весняний триместр
1. Адміністративне право (з робітничотрудовим)
2. Кримінальне право
3. Судоустрій
3 курс (судово-господарське відділення)
Осінній триместр
1. Торгово-промислове право
2. Цивільний процес
3. Кримінальний процес
4. Міжнародне приватне право
Весняний триместр
1. Криміналістичний семінарій

2
2
лекції практ.
8
8
8
2

10
-

лекції
6
4
4
2
лекції
-

практ.
6
6
6
2
практ.
10

1 курс Весняний триместр
лекції практ.
Економічна політика
6
6
Історія класової боротьби
2
2
Еволюція правової думки
4
6
Історія правових інститутів у зв’язку з
4
4
еволюцією господарських форм
2 курс (адміністративно-господарське відділення)
Осінній триместр
лекції практ.
Державне право
6
6
Історія класової боротьби на Україні
4
4
Основи адміністративного права (загал. 4
4
курс)
Економічна географія України
4
4
Весняний триместр
лекції практ.
Адміністративне право (спеціальна
12
14
частина)*
Наукова організація установ
2
2
Економіка сільського господарства
2
2
3 курс (адміністративно-господарське відділення)
Осінній триместр
лекції практ.
Адміністративний семінарій
12
Місцеві фінанси
2
2
Елементи цивільного і торгового права 4
4
Елементи кримінального права
4
4
Етнографія України
2
2
Весняний триместр
лекції практ.
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Техніка складання договорів і статутів
2
Адміністративний семінарій
16
Нотаріат
2
Елементи цивільного процесу
2
2
Торгово-правовий семінарій
10
Елементи кримінального процесу
2
2
Державно-адміністративно-фінансовий
10
Міжнародне публічне право
2
2
семінарій
*Спеціальна частина адміністративного права включала: організацію місцевої влади, поліцейське право, земельне право,
робітничо-трудове право, промислове право, законодавство про народну освіту, адміністративну юстицію, запис актів
цивільного стану, відділення церкви від держави.
2.
3.
4.
5.
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Додаток У
Навчальний план правового факультету ОІНГ на 1922/23 н.р. [151,
Арк. 9]
1 курс (спільний для всіх факультетів)
1.
Історія і теорія соціалізму
2.
Історія класової боротьби
3.
Історичний матеріалізм
4.
Загальне вчення про право і державу
5.
Порівняльна історія права
6.
Наука про народне господарство
7.
Історія економічний вчень
8.
Наука про фінанси
9.
Статистика
10. Економічна географія
11. Рахівництво
2 курс
Лек Пр Сем
Судове відділення
.
.
1. Історія руського
3
3
права
2. Цивільне право
3
3
3
3. Кримінальне право
3
3
2
4. Еволюція правової
3
3
думки
5. Прикладна економіка 1
1
/економполітика
Додатково
6. Загальне державне
1
1
право
7. Російське державне
1
1
право
8. Адміністративне
1
1
право
9. Фінансове право
1
1
ІІІ курс
лек пр сем
Судове відділення
ції ак.
1. Торгове право
2
2
2.Цивільн судочинство
2
2
2
3.Кримінальне
2
2
2
судочинство
4. Міжнародне приватне 1
1
-

Лекції
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1

Практ.
2
2
2
4
4
4
4
4
2
2
2

Семінар

4
4
4
4
4

Адміністративне
відділення
1. Історія руського права

Лек пр Се
.
.
м.
3
3 -

2. Цивільне право
3. Кримінальне право
4. Еволюція правової
думки
5. Прикладна економіка
/економполітика

3
3
3

3
3
3

3
2
-

1

1

-

6. Загальне державне
право
7. Російське державне
право
8. Адміністративне
право
9. Фінансове право

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

Адміністративне
відділення
1. Торгове право
2.Цивільн судочинство
3.Кримінальне
судочинство
4. Міжнародне приватне

Лек
.
2
2
2

П
р
2
2
2

Се
м.
2
2

1

1

-
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право
5. Кримінальна політика
6. Судова медицина
7. Судова
психопатологія
Додатково
8.Міжнародне публічне
право
9. Судова статистика

1
1
1

1
1
1

-

2

2

-

1

1

-

10. Складання договорів і статутів

2

-

право
5. Кримінальна політика
6. Судова медицина
7. Судова
психопатологія
8. Аграрне і продовольче
право
9. Робоче і страхове
право
10.Комунальне
господарство
11.Місцеві фінанси
12. Кооперативне право

1
1
1

1
1
1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1
1

1
1

-
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Додаток У.1
Навчальний план правового факультету ОІНГ на 1923/24 н.р. [158 Арк. 3]
І курс (спільний для всіх факультетів)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Політекономія
Історія економічний вчень у зв’язку еволюцією господарських форм
Економічна географія
Статистика
Історія класової боротьби і соціалізму на Заході і в Росії
Рахівництво
Історичний матеріалізм
Загальне вчення про право і державу
Українська мова
Іноземні мови (англійська, німецька)

ІІ курс
Судове відділення
1. Історія руського права
2. Основи цивільного права
3. Кримінальне право
4. Державне право
/Російське державне право
5. Адміністративне право
6. Фінансове право
7. Економічна політика
8. Еволюція правових ідей

Триместри
І
ІІ
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
4
4
2
4
2
3
2
2

І трим.
4
2
2
5
4
4
2
3
2
3
34

Адміністративне відділення
С
2
2
-

1. Історія руського права
2. Основи цивільного права
3. Кримінальне право
4. Державне право
/Російське державне право
5. Адміністративне право
6. Фінансове право
7. Економічна політика
8. Еволюція правових ідей

ІІ трим.
4
4
4
5
4
4
2
3
2
3
36

Семінар
2
2

Триместри
І
ІІ
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
4
4
2
4
2
3
2
2

С
2
2
-

629

ІІІ курс
Судове відділення
1. Українське й російське
цивільне право
2. Торгове право
3. Промислове право
4. Судоустрій
5. Цивільне судочинство
6. Кримінальне судочинство
7. Кримінальна політика
8. Історія міжнародних
відносин
9. Приватне міжнародне право
10.Радянське законодавство
про працю
11.Судова медицина
12.Криміналістика/наукове
розслідування злочинів
13.Нотаріат
14. Судова психопатологія
15. Адмін.юстиція
Всього

Триместри
І
ІІ
4
4

Адміністративне відділення
С
2

4
2
2
2
2
2

4
2
2
2
2
2

2
2
1
2

2
2

-

-

2
-

2

-

24

2
2
2
26

6

1. Українське й російське
цивільне право
2. Торгове право
3. Промислове право
4. Судоустрій
5. Цивільне судочинство
6. Кримінальне судочинство
7. Кримінальна політика
8. Історія міжнародних
відносин
9. Приватне міжнародне право
10.Радянське законодавство про
працю
11.Судова медицина
12.Криміналістика/наукове
розслідування злочинів
13.Нотаріат
14. Судова психопатологія
15. Адміністративна юстиція
16. Аграрне право
17. Продовольче право
18. Кооперативне право
19. Церква і держава
20. Народна освіта
Всього

Триместри
І
ІІ
4
4

С
2

4
2
2
2
2
2

4
2
2
2
2
2

2
2
1
2

2
2

-

-

2
-

2

-

1
1
1
1
28

2
2
2
1
1
1
1
30

6
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Додаток У.2
Навчальний план правового факультету ОІНГ на 1924/25 н. р. [158, Арк. 100]
1 курс

І трим. ІІ
трим.
Л. П/ Л. П/
с
с
2
2
2
2

ІІІ
трим.
Л. П/с

2 курс

-

2

3

3

-

-

-

1
2
-

1
2
-

6
1
2
2
4

6
1
2
2
4

Історія правових інститутів у
зв’язку з розвитком народного
господарства
Нові мови
Всього
3 курс Судове відділення

4

4

4

2
14

2
14

Торгово-промислове право
Цивільне судочинство
Пенітенціарна наука
Земельне законодавство
Судова статистика

4
4
4
-

4
4
4
-

Політекономія з історією
економучень
Загальне вчення про право і
державу
Державне право
Новітня історія
Введення у вивчення права
Історичний матеріалізм
Економполітика

Міжнародне право

І трим. ІІ
трим.
Л. П/ Л. П/
с
с
2
2
-

ІІІ
трим.
Л. П/с
.
4

-

Кримінальне право

4

4

4

4

-

-

-

2
2
2
-

4
4
2

4
4
2

-

-

4
2
3
2

4
2
3
2

-

3
2
2
2
-

4

-

4

Цивільне право
Фінансове право
Основи ленінізму
Адміністративне право
Судоустрій і основи
судоустрою
Законодавство про
громадянський стан

-

-

2

2

-

-

2
23

2
23

-

12

2
18

2
18

2
19

2
19

-

13

2
2
2

2
2
2

-

6
4
-

Нові мови
Всього
3 курс Адміністративне
відділення
Торгово-промислове право
Демографічна статистика
Спецкурс адміністративного
права Адміністративна юстиція
Законодавство про міліцію

4
2

4
2

2
-

2
-

-

-

2
2

2
2

-

-

-

-
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Кримінальне судочинство
Трудове законодавство

2

2

4
-

4
-

-

4
-

Кримінологічний підвищений
семінар
Господарсько-правовий семінар
Судова медицина
Адміністративна юстиція
Кооперативне право

-

-

-

6

-

8

2
2
1

2
2
1

2

2

-

6
-

Правопорушення неповнолітніх
Техніка дізнання і слідства
Судова психопатологія
Всього

19

19

2
1
17

2
2
1
23

-

28

Комунальне законодавство
Законодавство про народну
освіту
Підвищений семінар з адмін.
права
Економічна географія України
Наукову організацію установ
Пенітенціарна наука
Всезагальні адміністр. союзи
держав
Всього

-

-

2
2

2
2

-

-

-

6

-

4

-

-

2
-

2
-

4
1
2

4
1
2

-

-

12

18

13

17

-

-
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Додаток У.3
Навчальний план правового факультету ОІНГ на 1925/26 н. р. [162, Арк. 584–584]
1 курс
Основи ленінізму
Політекономія
Загальне теорія права
Історія правових інститутів у зв’язку з
розвитком народного господарств
Історичний матеріалізм
Економ політика СРСР
Державне право
Статистика
Іноземна мова
Всього
2 курс
Кримінальне право
Цивільне право
Адміністративне право
Державне право (радянське)
Основи ленінізму
Фінансове право
Міжнародне право
Всього

Триместри
1
2
3
4
4
2
6
6
4
6
4
2
8
6
4

3 курс

4
6
2
36

Пенітенціарна наука
6
4
Трудове право
6
Земельне право
6
Промислове право
4
Кооперативне право
2
Судова медицина
4
Законодавство про цивільний стан
4
Адміністративна юстиція
2
Всього
32
30
8
Факультативи за вибором студента, але не менша двох
Підвищені семінари
Кримінологічний
4
6
Господарсько-правовий
4
6
Адміністративний
4
6
Правопорушення неповнолітніх
4
Судова психопатологія
2
2
Всезагальні адміністративні союзи
4
держав

4
4
6
2
36

4
4
4
2
26

Триместри
1
2
3
8
8
8
8
10 6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
8
36
36 22

Кримінальне судочинство
Цивільне судочинство
Основи судоустрою
Торгове право

Триместри
1
2
4
6
6
2
2
4
4

3
4
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Додаток У.4
Навчальний план юридичного факультету ОІНГ на 1926/27 н. р. [165, Арк. 15–16]
1 курс
Введення у вивчення ленінізму
Політекономія
Загальне теорія права (з введенням в
науку права)
Історія правових інститутів у зв’язку з
розвитком народного господарств
Історичний матеріалізм
Економ політика СРСР
Державне право
Статистика
Українознавство
Всього
Іноземна мова
2 курс
Кримінальне право (крім злочинів проти
особистості та майна)
Кримінальне право (злочини проти
особистості та майна)
Цивільне право
Адміністративне право
Фінансове право
Міжнародне право
Всього

Триместри
1
2
4
4
4
4
6
4

3 курс
3
2
4
2

8

6

2

4
2
2
4
2
36
4

4
4
4
4
2
36
4

4
2
2
4
22
4

8

6

4

-

4

-

8
6
36

6
6
4
4
36

4
2
4
18

Кримінальне судочинство
Цивільне судочинство
Судоустрій
Торгове право
Пенітенціарна наука
Трудове право
Земельне право
Промислове право
Сімейне право
Всього

Триместри
1
2
4
6
6
2
2
2
4
4
4
4
4
2
4
2
4
2
28
28

Ухили за вибором студента (вибір одного ухилу)
1.Ухил. Кримінологічний семінар
2
Судова медицина
2
Правопорушення неповнолітніх
4
Судова психопатологія
Кримінальна техніка
2
2. Ухил. Цивілістичний семінар
2
Житлове право
2
Морське право
Кооперативне право
2
3. Ухил. Адміністративний семінар
2
Адміністративна юстиція
2
Законодавство про цивільний стан
-

4
2
2
4
2
2
2
2

3
4
2
4
4
2
2
2
28

2
2
2
2
2
-
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Адміністративна техніка
2
4. Ухил. Публічно-правовий семінар
2
Всезагальні адміністративні союзи держав 2

2
2
2

2
-
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Додаток У.5
Навчальний план правового факультету ОІНГ на 1928/29 н. р. [130, Арк. 2]

Введення до вивчення ленінізму
Історичний матеріалізм
Політекономія
Загальна теорія права
Введення до науки права
Статистика
Історія правових інститутів у зв’язку з
розвитком господар.форм
Економполітика СРСР
Українознавство
Військові дисципліни
Семінар по загальній теорії права
Разом
Мови (нім., франц., англ.)
3 курс
1. Адміністративне право
2. Цивільний процес
3. Кримінальний процес
4. Судовий устрій
5. Фінансове право
6. Міжнародне право
7. Пенітенціарна наука
8. Військові дисципліни

Триместри
1
2
3
2
2
2
4
4
4
6
4
4
6
4
2
2
4
4
8
6
4
2
2
2
2
38
4

4
2
2
38
4

4
4
2
32
4

6
6
6
4
6
4
4
-

6
6
6
6
4
4
4

Літня практика

1 курс

2 курс
Основи ленінізму
Історія правових інститутів у зв’язку з
розвитком господарських форм
Державне право (заг. і СРСР)
Кримінальне право (заг. та особ. частина крім
злочинів проти особистості та майна)
Кримінальне право (злочини проти особистості
та майна)
Цивільне право
Військові дисципліни
Мови (нім., франц., англ.)
Разом
4 курс
1.Історія правових ідей
2. Земельне право
3. Трудове право
4. Промислове право
5. Торгове право
6. Морське право
7. Кооперативне право
8. Сімейне право
9. Міжнародне приватне право
10. Праволомство недорослих

Триместри
1
2
3
4
4
4
4
4
4
8
8

6
6

2
6

-

4

-

8
2
2
36

8
2
2
36

8
2
2
36

2
2
4
4
4
4
4

2
2
4
4
4
4
2
-

2
2
2
2
4
2
2
-
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Підвищені семінари (альтернативно)
Криміналістичний
Цивілістичний
Разом

2
2
38

2
2
38

11. Судова медицина
12. Судова психопатологія
13.Техніка розслідування злочинів
10. Практика кримінального права та процесу
11. Практика цивільне право
12. Практика адміністративна
13. Військові дисципліни
14.Житлове законодавство
Підвищені семінари (альтернативно)
Адміністративний
Публічного права
Разом

4
2
2
2
2
-

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2
2
38

2
2
38

28
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Додаток У.6
Навчальний план юридичного факультету ОІНГ на 1929/30 н. р. [165, Арк. 126–128]
1 курс
Предмети
1.Діалектичний матеріалізм
2. Вступ до науки про право і
державу
3. Основи ленінізму
4. Історія правових інститутів у
зв’язку з розвитком
господарських форм
5. Спеціальний курс історії
українського права
6. Політекономія
7. Економполітика
8. Основи статистики
9. Військові дисципліни
10. Чужоземна мова
Всього
Українська мова

2 курс
год. Предмети
5
1.Діалектичний матеріалізм
2
2. Державне право СРСР в
порівняльному викладі з державним
правом буржуазних держав
4
3. Кримінальне право
5
4. Господарське право СРСР
/цивільний кодекс

год.
4
6

3 курс
Предмети
1. Судовий устрій
2. Кримінальний процес

год.
2
6

8
8

3. Цивільний процес
4. Трудове право

6
4

2

5. Фінансове право

3

5. Адміністративне право

6

8

6. Сімейне право /акти про
цивільний стан
9. Військові дисципліни
10. Чужоземна мова

1

4

Всього

36

6. Торгово-промислове
право
7. Міжнародне право
8. Військові дисципліни
9. Чужоземна мова
Всього
Підвищені семінари
1. Криміналістичний
2. Публічно-правовий
3. Трудовий
4. Господарсько-правовий

2
2
2
4
36
2

4 курс
Адміністративно-господарський цикл

Судовий цикл

2
4

4
2
4
36
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Предмети

1
тримест
р
2

2
тримест
р
2

3
Предмети
тримест
р
1. Земельне право
2

2

2

2

2

2

2

4. Земельне право

2

2

2

5. Житлове право
6. Кооперативне право
7. Місцеві фінанси
8. Цивільний процес
/практика
9. Техніка складання
договорів
10. Нотаріат

2
2
2
2

2
2
2
-

-

11. Практика кримінального
права та процесу
12. Прокурорський догляд
13. Загальна теорія права
14. Балансознавство і
бухгалтерія
15. Військові дисципліни

1.Спецкурс
адміністративного права
2. Спецкурс торговопромислового права
3. Спецкурс трудового права

1
тримест
р
2

2
тримест
р
2

3
тримес
тр
2

2. Пенітенціарія

4

2

2

4

4

4

4

4

4

2
2
-

3. Практика
кримінального права та
процесу
4. Практика цивільного
права, процесу та
нотаріату
5.Судова медицина
6.Судова психопатологія
7.Житлове право
8. Прокурорський догляд

2
2
-

2
2
2

2
2
-

2

-

9. Загальна теорія права

4

4

4

-

-

2

2

2

2

2

-

10.Балансознавство і
2
бухгалтерія
11. Військові дисципліни 2

2

2

4
2

4
2

2
4
-

Всього
26
Кримінологічний семінар
1. Техніка дослідження
2

26

24

2

2

2

2

2

2. Судова медицина

2

-

2
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Всього

26

26

26

1. Адміністративна техніка

2

2

2

2. Економічна географія

2

2

2

3. Пенітенціарія
4. Техніка дослідження
5. Міліцейське право
6. Організація і система
радянської кооперації

2
2
2
-

2
2
2
-

2
4

Всього

10

10

10

Семінар адміністративний

Семінар господарчо-правовий та трудовий
1. Соціальне страхування
2
2. Професійний рух
2

2

3. Конфліктне право

-

-

2

4. Морське право

2

2

-

5. Міжнародне приватне
2
право
6. Практика земельного права 2

2

2

2

-

/додатково
3. Боротьба з дитячими
правопорушеннями
4. Практика пенології
/БУПР
5. Спеціальний курс
кримінального права і
процесу
6. Кримінальна
статистика
7. Кримінальна політика
Всього
Цивілістичний семінар
1. Спеціальний курс
цивільного права та
процесу
2. Міжнародне приватне
право
3. Кооперативне право
4. Морське право
5. Торговельне право
/фаховий курс
6. Практика земельного
права
7. Практика трудового
права
8. Практика
торговельного права
Всього

2

2

-

2

2

2

-

-

4

10

10

2
12

2

2

2

2

2

2

2
2
2

2
2
-

-

-

-

2

-

-

2

-

2

-

10

10

8
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7. Практика трудового права
8. Практика кооперативного
права
9. Банківська справа
Всього

2

2
-

2
-

10

10

2
10
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Додаток Х
Доповіді викладачів юридичного факультету КІНГ в засіданнях
Правничого товариства при УАН
[206; 207; 211; 212; 1208, с. 111]
Бутовський
О. М.

Василенко
М. П.
Гуляєв О. М.
Карпеко В.В.
Кельман Є. І.

Кристер А. Е.

Лабейковський

1. Про правниче значення адміністративних постанов
(1924)
2. Обычное право и судебная практика (1922–1923)
3. Основные начала советского судоустройства (1922–1923)
4. Принципы Положения о судоустройстве (1922–1923)
5. З практики юрисконсульта за останні часи (1925)
1. Академік О. І. Левицький і його діяльність в галузі
вивчення українського звичаєвого права (1922)
1. О фамильных прозвищах (1923)
2. Основные начала Гражданского кодекса РСФСР (1923)
1. Розвиток продуктивних сил та соціально-господарче
призначення цивільних прав (1927)
1. К познанию современного права (1922–1923)
2. Про купівлю на підставі Цивільного кодексу (1924)
3. Радянське шлюбне право за кордоном (1925)
4. Радянське спадкове право за кордоном (1925)
5. Радянське право в закордонній літературі (1926)
6. Вражіння від подорожі до Німеччини (1926)
1. Логические элементы в праве (1922–1923)
2. Делимость права собственности (1922–1923)
3. Договор поручения в Гражданском кодексе РСФСР
(1922–1923)
4. Три ступені правоутворення (1922–1923)
5. Виндшейд и Иеринг (1922–1923)
6. Про наукову творчість померлого акад. О. М. Гуляєва
(1924)
7. Про наукове значення закордонних славетних вчених І.
Унгера, Б. Зеккеля, Л. Міттайса (1924)
8. Про новітні течії марксистської правничої думки (1924)
9. Академік А. М. Гордон. Новий італійський проект
торговельного кодексу (1925)
10.
Академік А. М. Гордон (1926)
11.
До питання про поняття господарчого права (1927)
1. Положение о векселях 20 февраля 1922 г. (1923)

В. І.
Ландау Б. А.

1. Д. И. Каченовский и вопрос о кризисе международного
права (по поводу 50-летия со дня кончины) (1922-1923)
2. Русско-французские отношения по переписке МИД с
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Мазор М.С.
ПашеОзерський

Российским посольством в Париже (1922-1923)
3. Русско-германские отношения перед войной 1914 г.
(1922-1923)
4. Видання НКЗС відносно Туреччини (1924)
1. Договори на користь 3-х осіб в Західно-європейському
та радянському праві (1924)
1. Условное осуждение и условное досрочное
освобождение в Уголовном кодексе РСФСР (1922–1923)

М. М.
Синайський

1. Милитарная организация древнего Рима (1922)

В. І.
Товстоліс
М. М.
Язловський
Б. О.

Яновський
В. Ф.

1. Спроба коментаря для статтів 416–435 Цивільного
кодексу (право спадкове) (1924)
1. Юридическая социология Duguit (1922–1923)
2. Рудольф фон-Иеринг (по поводу 30-летия кончины)
(1922–1923)
3. Профессор А. А. Симолин, как ученый (1922–1923)
4. Русская литература по теории и философии права за
время революции (библиографический обзор) (1922–1923)
5. Про юридичні приказки в стародавньому українському
праві та про методу їх наукового дослідження (1924)
6. Проект кодексу права шлюбного, родинного та
опікунського УСРР (1925)
7. Угода складена під впливом крайньої потреби (1925)
8. Новий німецький закон про синдикати (1925)
9. Структурний плюралізм цивілістичних ідей. Етюд з
техніки цивілістики (1926)
1. Унитаризм и федерализм в современной германской
конституции (1923)
2. Суд у сучасному міжнародному праві (1924)
3. Німецько-радянська угода (1926)
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Додаток Ш
Доповіді викладачів правових факультетів інститутів народного
господарства в засіданнях Українського юридичного товариства
Додаток містить доповіді в межах наявних відомостей за 1923–1929 рр.

1923 рік Українське юридичне товариство та Харківське відділення:
1. Проблеми права користування (Вільнянский С. Й.);
2. Про юридичну природу, утворюваних урядом змішаних
акціонерних товариств (Євтихієв О.Ф.).
Одеське відділення Українського юридичного товариства
1.
Про денаціоналізацію міських приватних
будинків (Кофман І. В.);
2.
Про соціологічну школу в кримінальному праві
(Кофман І. В.);
3. Небезпечний стан злочинця за КК УСРР за Основами
кримінального законодавства СРСР та за Італійським проектом
1921 р.(Кофман І. В.);
4. Покарання і засоби захисті в нашому Кримінальному кодексі в
порівнянні з Італійським проектом 1921 р. (Неміровський Е. Я),
5. Від РСФСР до СРСР (Толстой П.М.);
6. Про задачі юридичних товариств (Хмельницкий І. А.);
7. Принципи економічного районування (?).
1924 рік Українське юридичне товариство та Харківське відділення:
1. Союз РСР і суверенітет союзних республік (Малицький О. Л.);
2. Право успадкування (ст. 418 Цивільн. Кодексу) (Малицький О. Л.);
3. Виклик боржника до суду для вказівки засобів до сплати боргу за
судовим рішенням (Малицький О. Л.);
4. Питання селянського права (Малицький О. Л.);
5. Про вексельну правоздатність державних установ (Малицький О.
Л.);
6. Реформа кримінального права в Західній Європі (Гродзинський М.
М.);
7. Радянський кримінальний кодекс в західній літературі
(Гродзинський М. М.);
8. Основи шлюбного, сімейного та опікунського права за проектом
підвідділу НКЮ (Мазуренко Ю.П.);
9. Ст. 137 Цивільного кодексу і її бажана реформа (Попов Б.В.);
10. Арбітражна комісія при СТО РРФСР в своїх рішеннях (Ратнер А.
С.);
11. Продаж будівель за радянським законодавством (Ратнер А. С.);
12. Ленін як юрист (Сухоплюєв І. К.);
13. Перехід торгових підприємств за проектом Торгового Зводу
СРСР (Серебровський В. І.);
14. Основи проекту пенітенціарного кодексу (Штернман С. П.).
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Одеське відділення Українського юридичного товариства
1. Про роботу ІІ Всеукраїнського з’їзду робітників юстиції
(Хмельницкий І. А.);
2. Про наслідки дискусії про марксистські теорії права (Рубінштейн
А. С.);
3. Довіреність і поручительство за Цивільним кодексом
(Шерешевський І. В.);
4. Про співучасть приватних осіб в посадових злочинах
(Неміровський Е. Я.);
5. Про засоби соціального захисту (Неміровський Е. Я.).
Київське відділення українського юридичного товариства
1. Обов’язкові постанови і проект Адміністративного кодексу
(Бутовський О.М.);
2. Моральна дефективність (Moral insanitu) в кримінології (Гаккебуш
В. М. у співавторстві з І. О. Залкіндом);
3. Селянські сімейні розділи (Гершонов М.М.);
4. Про задачі юридичних товариств (Кельман Є.І.);
5. Про недобросовісний найм житлових приміщень (Кельман Є.І.);
6. Виробничі сили і право (Кельман Є.І.)
7. Про кримінальну давність (Паше-Озерський М.М.);
8. Про межі і умови застосування ст. 79 ч. 2 КК (Чельцов-Бебутов
М. О. );
9. Спірні питання вчення про замах (Чельцов-Бебутов М. О.).
1925 рік Українське юридичне товариство та Харківське відділення:
1. Про можливість забезпечення позову шляхом заборони дій і про
порядок приведення до виконання рішень, зобов’язуючих до
здійснення визначених дій чи до утримання від них (Малицький
О. Л.);
2. Основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних
республік (Гродзинский М. М.).
Одеське відділення Українського юридичного товариства
1. Про нові підстави карного права (Неміровський Е. Я.);
2. Основи кримінального законодавства (Неміровський Е. Я.);
3. Про районування (Толстой П.М.);
4. План Дауеса (Шпаков О. Я.);
5. Економічні наслідки плану Дауеса (Шпаков О. Я.);
6. План Дауеса, його юридичні та економічні наслідки (Шпаков
О. Я.);
7. Вивчення особистості злочинця (Френкель О. П.).
Київське відділення українського юридичного товариства
1. Про реорганізацію остаточного провадження у кримінальних
справах (Чельцов-Бебутов М. О. ).
1926 рік Українське юридичне товариство та Харківське відділення:
1. Торговий флот СРСР перед марсельським судом (Гладстерн О.
М.);

645

1927
рік

2. Спірні питання права і процесу (цивільна справа ВУФКУ з
Більяні про оренду театрів) (Дубінський Л.С.);
3. Новітні методи вивчення юриспруденції (Євтіхієв О.Ф.);
4. Кодекс про сім'ю і шлюб (Мазуренко Ю.П.);
5. Питання кримінального законодавства на сесії ЦВК СРСР
(Трахтеров В.С.);
6. Загальна частина кримінального кодексу УРСР (Трахтеров
В.С.);
7. Деякі моменти КК (Трахтеров В.С.).
Одеське відділення Українського юридичного товариства
1. Торгівля і спекуляція (Косов С.Л.);
2. Генуезька конференція (Косов С.Л.);
3. Радянсько-німецький торгдоговір (Косов С.Л.);
4. Про небезпечний стан як основу репресії (Межберг Н. І.);
5. Про шлюб і сім'ю (Покровский О. І.);
6. Про кримінальну відповідальність лікарів у зв’язку з питанням про
необережність спеціалістів (Неміровський Е. Я.);
7. Революційна доцільність і вільний розсуд (Олієвській В.Т.);
8. Заходи боротьби з пияцтвом (?);
9. Новий виборчий закон (?);
10. Економічні наслідки плану Дауеса і «Дауесізація Європи» (?);
11. Німеччина і Ліга націй (?);
12. Зміна Земельного кодексу (?);
13. Проблема революційної законності (Толстой П.М.);
14. Революційна законність і революційна доцільність (Толстой
П.М.);
15. Локарнська конференція і її наслідки (Шпаков О. Я.);
16. Турецька Конституція (Шпаков О. Я.);
17. Роль Леніна в правотворчості (Хмельницький І. А.);
18. Обман при статевих злочинах (Шаргородський М. Д.).
Українське юридичне товариство та Харківське відділення:
1. Міжнародно-правові відносини Англії і СРСР (Величко В.І.);
2. Громадянська війна і найважливіші акти першого радянського
уряду на Україні (Малицький О. Л.);
3. Про проект адміністративного кодексу (Євтіхієв О.Ф.);
4. Проект реформи місцевих і центральних органів влади (Мазуренко
Ю.П.);
5. Ленін як ідеолог радянської держави (Сіяк І. М.);
6. Правове становище радянської адвокатури (Сіяк І. М.);
7. Проект КК (Трахтеров В.С.);
8. Права національних меншостей в Західній Європі (Лозинський
М.М.).
Одеське відділення Українського юридичного товариства
1. Закон про денаціоналізацію приватних будівель (Хмельницкий І.
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А.);
2. Відшкодування збитків при невиконанні двостороннього договору
(Фаас І.Я.).
Київське відділення українського юридичного товариства
1. Розвиток продуктивних сил та соціально-господарське
призначення цивільних прав (Карпеко В.В.);
2. Цивільне право за 10 років (Кельман Є.І.);
3. Кримінальне право за 10 років (Чельцов-Бебутов М. О.);
4. Проблеми відповідальності повітряного перевізника за шкоду і
збитки (Кельман Є.І.);
1928 рік Українське юридичне товариство та Харківське відділення:
1. Про закриття цивільних справ за недоцільністю їх ведення
(Берновський К.О);
2. Останні досягнення в різних ения в різних областях науковосудової експертизи (Бокаріус Н. С.);
3. Проект закону про чеки (Вільнянский С. Й.);
4. Договір про позичання (Гранберг В.Г.);
5. Про недолітніх праволомців (Гранберг В.Г.);
6. Вексельне право (Гордон М. В.);
7. Видавничий договір (Гордон М. В.);
8. Спрощення кримінального процесу в КПК УССР (Гродзинский
М. М.);
9. Проект КПК РРФСР (Гродзинский М. М.)
10. Громадянська війна і найважливіші акти першого радянського
уряду на Україні (Мазуренко Ю.П.);
11. Обов’язкові постанови (Сухоплюєв І. К.);
12. Договір про схов (Рапопорт Я.);
13. Основи союзного цивільного законодавства (Семенова Г.Є.);
14. Нове в законодавстві про трудові конфлікти (Семенова Г.Є.);
15. Ленін про демократію буржуазну і пролетарську (Сіяк І. М.).
Одеське відділення Українського юридичного товариства
1. Деякі спірні питання наших нових КК (Неміровський Е. Я.);
2. Принцип змагальності і формальних захист в кримінальному
процесі (Шаргородський М. Д.).
Київське відділення українського юридичного товариства
1. Про реформу цивільного законодавства (Кельман Є.І.).
1929 рік Українське юридичне товариство та Харківське відділення:
1. Проект змін та доповнень в ЦПК (Семенова Г.Є.).
Одеське відділення Українського юридичного товариства
1. Проблеми реформи кримінальних кодексів (Неміровський Е. Я.).
Київське відділення українського юридичного товариства
1. Прилюдна судова нарада в цивільних справах – таємниця нарадчої
кімнати (Кельман Є.І.)
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Додаток Щ
Наукові доповіді викладачів правових факультету інститутів народного
господарства в засіданнях Комісії для виучування історії західноруського та
українського права ВУАН
[197, с. ХХІІІ–ХLVІІ; 206; 207; 211; 212]
Додаток містить доповіді в межах наявних відомостей за 1923–1927 рр.

Борисенок С. Г.
1.
Поток і вигнання Руської Правди (1923)
2.
Підпалювання в Руській Правді (1923)
3.
Конокрадство в Руській Правді (1923)
4.
Огляд нової літератури з науки історії українського права (1925)
5.
Адвокатура за Литовським Статутом (1926)
6.
Утворення класи професійних повірених (1927)
7.
Звідомлення про командирування до Москви (1927)
8.
Характер звичаєвого права у Великому князівстві Литовському на початку
ХVІ ст. (1927)
Бонташ П. К.
1.
Час видання провінціальних привілеїв Великого князівства Литовського
(1921)
Василенко М. П.
1.
«Суд і розправа» С. Чуйкевича (1924)
2.
Пам’ятник українського права ХІІІ ст. («Суд і розправа» С. Чуйкевича) (1925)
3.
Як скасовано Литовського Статута на Україні (Правобережній та
Лівобережній) (1925)
Добров О. С.
1.
Огляд нової літератури з науки історії українського права (1925)
2.
Іваницький-Василенко С. М. Джерела магдебурзького права Литви та Вкраїни
3.
Догматичне вивчення джерел магдебурзького права
4.
Закони про опіку над неповнолітками в джерелах магдебурзького права міст
Литви та Гетьманщини (1924)
5.
Державне землеволодіння польської шляхти в Гетьманщині (1925)
6.
Про розвідку білоруського вченого В. Дружчица «Палажэньне ЛітоуйскаБеларуская дзяржавы пасля Люблінскай вунії» (1925)
Максилейко М. О.
1.
Система поширеної редакції Руської правди (1926).
2.
Про смердів Руської Правди (1927)
Слабченко М. Є.
1.
Правний устрій Запоріжжя (1926)
2.
Запорозький зимовник (1926)
3.
Соціально-правовий устрій Січі Запорозької (1927)
4.
Паланкова організація Запорозьких Вольностей (1927)
Товстоліс М. М.
1.
Знахідка по Литовському праву (1926)

