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У статті проаналізовано основні наукові здобутки правників Київ-
ського комерційного інституту в царині публічного права, зокрема
державного, адміністративного, фінансового та міжнародного. З’ясова-
но сучасне значення їх ідей для правової думки.

Ключові слова: правові дослідження, наукові здобутки, державне право,
адміністративне право, фінансове право, міжнародне право.

Уже тривалий час вітчизняними науковцями здійснюється ак-
тивне дослідження творчої спадщини українських юристів. У лі-
тературі все частіше зустрічаються праці присвячені науковій ді-
яльності професорів-юристів університетів, правників Всеукраїн-
ської Академії наук, учених-емігрантів. У формуванні теоретич-
ної спадщини вітчизняного правознавства вагоме місце належить
і творчому доробку викладачів-юристів Київського комерційного
інституту (далі ККІ), який містить сотні досліджень, що і сьогод-
ні не втратили актуальності. Їх наукові здобутки заслуговують
ґрунтовного аналізу та є корисними для сучасної юридичної науки.

Для забезпечення вивчення юридичних наук у ККІ були ство-
рені три штатні кафедри цивільного і торгового права та кафедри
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фінансового, державного та адміністративного права [1, с. 4].
Окрім того, позаштатні професори Університету св. Володимира
викладали історію руського державного права, енциклопедію
права, міжнародне та кримінальне право. Окремі роботи про здо-
бутки вчених інституту в царині приватного права та в галузі
кримінального права опубліковані автором цієї статті [2—3], то-
му нижче зосередимо увагу на доробку правознавців ККІ, що зай-
малися вивченням проблем державного, адміністративного, фі-
нансового та міжнародного права.

Значна увага в ККІ відводилася вивченню державного та адмі-
ністративного права (С. А. Єгіазаров, О. О. Ейхельман, П. М. Бо-
гаєвський, Б. О. Кістяківський). Професор С. А. Єгіазаров розроб-
ляв питання російського державного права, готував відповідні
програми та підручники [4—6]. У 1906—1907 рр. під заголовком
«Лекции по русскому государственному праву» він опублікував
цикл робіт про місцеве управління та самоуправління, про зако-
нодавчу владу, центральні установи та про підданство. Цікавими
є праці «Главные формы политического представительства и из-
бирательного права» (К., 1917) та «История местного самоуправ-
ления в Армении» (К., 1917). У травні 1918 р. учений клопотав
про видання розвідки «Современная мировая война и ее причини».

Проте його наукові інтереси здебільшого були спрямовані на
дослідження звичаєвого права народів Закавказзя. У численних
роботах учений вивчав побут кавказців з правової точки зору.
Він описав адміністративно-економічний устрій і форми сільсь-
кої общини, види земле-та водоволодіння, організацію закавка-
зьких амкарств і середньовічних цехів. Ці праці були вміщені в
«Записках Кавказского Отделения Императорского Русского
Географического Общества» (1891—1892 рр.) та в інших юри-
дичних часописах. Цій же тематиці присвячені обидві дисерта-
ції вченого [7—8].

Питаннями державного та адміністративного права цікавився
професор О. О. Ейхельман. До 1917—1920 рр. основну увагу
вчений приділяв вивченню теоретичних правових проблем. Він
видав кілька оригінальних програм та підручників з російського
державного та адміністративного права [9—11]. Вчений брав
участь у підготовці проекту конституції Російської імперії, роз-
робив проект виборчого закону. Як декан юридичного факульте-
ту Університету св. Володимира написав проект статуту російсь-
ких університетів [12]. За доби Центральної Ради, Гетьманату та
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Директорії активно залучається до державних справ, був товари-
шем міністра закордонних справ УНР, членом комісії з розроб-
лення проекту Конституції УНР. Восени 1920 р. він підготував
власний проект, що відомий як «Проект з Конституції — основ-
них державних законів УНР» [13], де висунув ідею державного
будівництва України у формі федерації земель. Але після встанов-
лення радянської влади емігрував за кордон.

Адміністративне право викладав професор П. М. Богаєвський.
Щоправда, спеціальних наукових праць даної проблематики вче-
ний не готував. Вдалося відшукати лише опубліковану ним
«Программу по административному праву» [14].

Варто згадати наукову спадщину відомого правознавця Б. О. Кіс-
тяківського, який у 1918—1919 рр. у ККІ викладав державне та
адміністративне право. Як представник соціологічної школи пра-
ва вчений десятки праць присвятив питанням теорії держави та
права. Він писав про реальність об’єктивного права, про раціо-
нальне та ірраціональне в праві, про панування права та про пра-
во як соціальне явище. Цікавими є його праці на державно-
правову тематику [15—18]. Він досліджував сутність державної
влади та непереривність правового порядку. В 1917 р. опубліку-
вав статтю «Учредительное собрание» та працю «Единство на-
родного представительства» (М., 1917). Однак найбільше сил уче-
ний доклав для написання дисертації «Социальная наука и право.
Очерки методологии социальных наук и общей теории права»
[19]. Ідеї Б. О. Кістяківського нині широко досліджені. Оцінку
його здобутків свого часу дав академік М. П. Василенко [20],
присвячені вченому і кілька сучасних монографічних праць [21—
22]. Спадщина науковця знайшла відображення в «Академічній
юридичній думці» та «Юридичній енциклопедії»».

Кафедру фінансового права займали професори П. Л. Ковань-
ко та Л. М. Яснопольський. Вагомий внесок у фінансово-правову
науку належить П. Л. Кованько. Професор П. М. Леоненко у
статті, присвяченій вченому, чи не вперше здійснив спробу осми-
слити його наукову спадщину. Він влучно зауважив, що ще пер-
ша конкурсна студентська робота дослідника «Главнейшие рефор-
ми, проведенные Н. X. Бунге в финансовой системе России»
зробила йому ім’я [23, с. 51]. П. Л. Кованько здійснив критичний
розбір реформ М. X. Бунге в галузі прямого і непрямого оподат-
кування та податкового управляння Росії. Монографія вирізняла-
ся оригінальністю, фундаментальністю, ідеями та широким аналі-
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зом архівного матеріалу. Автор отримав золоту медаль та премію, а
вже в 1901 р. працю опублікували [24].

Ґрунтовними були й обидві дисертації П. Л. Кованька. Магіс-
терська робота «Реформа 19 февраля 1861 года и ее последствия
с финансовой точки зрения» [25] присвячена викупним платежам
та аналізу їх результатів для фінансової системи Росії. На думку
вченого, вся фінансова система за часів кріпосництва являла со-
бою «анахронізм», тому скасування кріпацтва стало кроком у зміц-
ненні фінансової могутності держави. Він вказав на недоліки та по-
зитивні наслідки викупної «операції. «Юридическая библиография»
вмістила велику рецензію на працю [26], а професор М. П. Ясно-
польський здійснив детальний аналіз [27]. Цікаві ідеї щодо ролі мі-
ських земель та оброчних статей для зміцнення бюджету міст, які й
сьогодні є актуальними, висловив П. Л. Кованько в докторській ди-
сертації «Финансовые проблеми землевладения русских городов»
[28]. Цій же темі присвячена доповідь у Товаристві економістів, яка
була опублікована як наукова стаття [29] та дві розвідки «Землевла-
дение русских городов», «Городские земли и аграрная реформа» в
«Известиях Московской городской Думы» за 1917 р.

Досліджував учений і питання бюджетного права [30]. Вивчив-
ши різні вчення бюджетного права та бюджетні системи окремих
держав, П. Л. Кованько вивів поняття бюджетного права, під
яким розумів сукупність юридичних норм, які визначають поря-
док складання, затвердження, проведення в життя і контроль бю-
джету. Цінними та актуальними для нашого часу є його думки
щодо витрат державного бюджету [31]. Порівняльний аналіз
державних видатків за предметами призначення, привів його до
висновку про вкрай низькі витрати на освіту, науку, мистецтво,
охорону здоров’я на тлі колосальних витрат на поліцію, суд та
тюрми. Він зауважив, що «кожна знову збудована тюрма витісняє
собою кредит на відкриття низки нових шкіл» [31, с. 386]. По-
ліпшити ситуацію можна реформувавши податкову систему дер-
жави. Вчений вивчав й особливості податку із спадщини [32],
квартирний і прибутковий податок [33].

Він брав активну участь у роботі Товариства економістів, що
діяло при ККІ, та Київського юридичного товариства. Готував
виступи на юридичні та економічні теми, які, зазвичай, викликали
жваві дискусії. Наприклад, доповідь «Закон 1 мая 1914 года
(о ввозе ржи из Германии) как средство борьбы с германским
зкономическим влиянием» привернула увагу пропозиціями вче-
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ного щодо системи протекціонізму та заходів державної політи-
ки, спрямованих на підйом сільського господарства і покращення
умов транспортування хлібних вантажів [34].

Різнобічними були наукові інтереси Л. М. Яснопольського.
Він автор понад 100 праць, які побудовані на стику економіки та
права. Перші розвідки автор присвятив теоретичній економії та
статистиці, працював над проблемами руху землеволодіння, ви-
вчав місцеві фінанси, статистику вантажоперевезень та поста-
чання м. Києва, діяльність кредитних установ тощо. З 1905 р. він
зосереджує увагу на проблемах бюджету та бюджетного права. У
цей час виходять його праці про бюджетну політику [35—39],
бюджетне право [40—41] та діяльності Державного банку [42].
Бюджетне право Л. М. Яснопольський розумів як «систему юри-
дичних норм, що становлять фінансову конституцію держави:
компетенцію державних установ у галузі встановлення, виконан-
ня і контролю бюджету; порядок і форми, в яких це встановлен-
ня, виконання і контроль відбувається» [41, с. 14].

У 1909 р. у журналі «Право» автор опублікував сім статей під
заголовком «К характеристике нашего бюджетного права». Він
вдало визначив переваги та недоліки російського бюджетного за-
конодавства, паралельно висвітлюючи їх у законодавствах зару-
біжних країнах. Ці розвідки згодом були узагальнені та стали ча-
стинами його магістерської дисертації «Очерки русского бюджет-
ного права» (М., 1912). Характеристику цієї роботу у своїй моно-
графії дав вітчизняний дослідник О. М. Головко [43].

Актуальними були виступи вченого у Юридичному товарист-
ві. У вирі світової війни він доповідав про «Финансовые задачи,
поставленные войной и способи их разрешения». Автор визначив
три способи покриття воєнних витрат: податками, позиками і па-
перовими грошима. Водночас, необмежений випуск паперових
грошей у Росії вважав свідченням нездорової фінансової політи-
ки держави. Щоб уникнути проблем, пропонував запровадити
державну фінансову програму, в основу якої покласти нові прин-
ципи: ліквідацію державної опіки господарсько-економічних від-
носин, запровадження економічної, фінансової і адміністративної
децентралізації та організацію економічних сил країни [44,
с. 382]. Ці ідеї були викладені в працях «Война и откуда воюю-
щие государства берут для нее деньги» (К., 1917) і «Война, госу-
дарственные займи и бумажные деньги» (К., 1917). Цій же темі
присвячені окремі роботи вченого про фінансову мобілізацію
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[45] та військову податкову реформу [46—47]. Автор зробив ви-
сновок, що витрати на військові потреби можуть бути покриті
лише запровадженням групи прибутково-майнових податків, які
потрібно вводити без будь-яких винятків і привілей.

За редакцією Л. М. Яснопольського було видано два томи
«Банківської енциклопедії» (К., 1914; К., 1916), опублікована праця
«К вопросу об элеваторах Государственного Банка и что такое
элеваторная система?» (К., 1916), а стаття про акціонерні товари-
ства вміщена в Енциклопедичному словнику Брокгауза і Єфрона.
Низку праць учений присвятив російсько-німецькому торговому
договору, а працюючи в статистичному відділі Київської міської
управи, видав праці про вантажоперевезення та постачання м.
Києва. Як завідувач статистичного відділу Київської округи шля-
хів сполучення зібрав матеріал для розвідок про рух вантажів
шосейними та водними шляхами. Вчений вів фінансові огляди в
журналах «Русская Мысль», «Русские ведомости», «Экономист
России». Присвятив біографічні замітки професорам В. А. Лєбє-
дєву [48, с. 23—24] та О. О. Руссову [49]. А в 1915 р. у засіданні
Юридичного товариства прочитав доповідь «Академик Янжул
как учений и преподаватель науки финансового права».

Дослідження проблем міжнародного права проводили О. О. Ей-
хельман і П. М. Богаєвський. Науковий доробок професора
О. О. Ейхельмана у царині міжнародного права дослідив В. Е.
Грабар [50]. Із сучасників до аналізу його творчих здобутків звер-
талися Л. Г. Заблоцька [51—52], В. Н. Денисов, К. О. Савчук
[53—54] та ін. Низка його робіт нині перевидані [55]. Перші пра-
ці, у тому числі й дисертація «Про режим військового полону»,
написані німецькою мовою та присвячені праву війни. Окремо
вчений досліджував історію дипломатії, становище іноземців у
Росії. У докторській дисертації «Военное занятие неприятельской
сторони» (Ярославль, 1879; М., 1880) дослідник визнавав за дер-
жавою право захищати свої права, порушені в ході окупації, тому
схвалював партизанську війну.

Низка праць ученого (підручники та конспекти лекцій), роз-
кривають загальні проблеми міжнародного права. Особливе міс-
це серед них посідає книга «Очерки из лекций по международ-
ному праву» (К., 1905). За словами В. Е. Грабаря, «немає другого
посібника, в якому можна було б знайти таке вичерпне висвіт-
лення теорії і практики (договорів, законодавства, судових рі-
шень)» [50, с. 374]. А зібрані у двотомній «Хрестоматии русского
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международного права» (К., 1887, 1889) міжнародні договори та
документи російського законодавства О. О. Ейхельман назвав
«російським міжнародним правом». Про діяльність конгресів та
конференцій, управління територіями, воюючі та нейтральні дер-
жави, кодифікацію міжнародного права професор висловився у
рецензіях на твори вчених-міжнародників [55, с. 147—224]. Він ви-
вчав реформу місцевих податків у Прусії [56] та дотримання міжна-
родних конвенцій воюючими країнами у першій світовій війні.

Особливе визнання дістали праці з міжнародного права про-
фесора П. М. Богаєвського. Його ґрунтовне дослідження «Крас-
ный Крест в развитии международного права» (Ч. 1—2. М.,
1906—1913) є яскравим прикладом розвитку гуманітарних норм,
а сам автор був визнаний кращим знавцем історії Червоного Хре-
ста на батьківщині та за кордоном. Цій тематиці були присвячені
окремі статті [57—58] та роботи французькою мовою. А для Київ-
ського юридичного товариства вчений підготував доповідь «Пя-
тидесятилетие в международной и общественной жизни Красно-
го Креста (1863—1913)». Головне у діяльності організацій Чер-
воного Хреста, на думку науковця, — це перемога людяності над
пануванням сили.

Вчений видав конспект лекцій з міжнародного права [59], роз-
глядав питання федералізму [60], історію російської політики по
відношенню до чорноморських проливів Босфор і Дарданелли
виклав в однойменній брошурі [61]. Разом зі своїм вчителем про-
фесором Л. О. Камаровським він редагував збірник статей «Пра-
во и мир в международных отношениях» [62]. Серед інших робіт
варто назвати працю «Восточный вопрос» [63, с. 40], статтю,
присвячену пам’яті Д. Л. Фільда (СПБ, 1897), та доповідь про Л. О.
Камаровського [63, с. 31].

Отже, наукові дослідження вчених-юристів ККІ торкалися ак-
туальних проблем державного та адміністративного права, зок-
рема теорії конституціоналізму, виборчого законодавства, сутно-
сті державної влади, правового статусу людини і громадянина,
місцевого управління та самоуправління. Окремо досліджувалися
питань фінансової політики, податкової та бюджетної систем, бан-
ківського права. У царині міжнародного права широкого розвит-
ку набули питання права війни, історії дипломатії, теоретичні пи-
тання міжнародного права. Було обґрунтовано існування загаль-
них принципів міжнародного права і принципу абсолютного
суверенітету держав, класифіковані норми міжнародного права
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на імперативні та диспозитивні. Особливу увагу приділено гума-
нітарним нормам міжнародного права та історії Червоного Хрес-
та. Результати діяльності вилилися в сотні монографічних праць
та десятки авторських підручників. Висловлені наукові ідеї зба-
гачували правову науку, розкривали мало вивчені правові проб-
леми та стали істотним поштовхом та джерелом розвитку україн-
ської юридичної науки.
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СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ
ДОГОВОРІВ І ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

В статті аналізуються питання співвідношення міжнародних до-
говорів та законів Україні в якості джерел національного прав. Співвід-
ношення даних джерел розглядається в контексті загально-теоре-
тичної проблеми співвідношення міжнародного і національного права.

Ключові слова: міжнародний договір, закон України, джерело права,
співвідношення міжнародного і національного права.

Міжнародне і національне право не є ізольованими система-
ми, а являють собою єдину універсальну систему, в якій одна до-
повнює іншу. Саме тому можна припустити наявність ієрархіч-
них зв’язків у ній. Без такої ієрархії важко досягти узгодженості у
впливі правових систем на суспільні відносини. Як зазначав
В. Г. Буткевич, абсолютна ієрархія у такій міжсистемній сфері є
неприйнятною. Це ієрархія відповідності, авторитету норм різних
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