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Можна впевнено говорити, що професор Василь Іванович Синайський 

учений зі світовим ім’ям. Нині українськими, латвійськими, естонськими та 

російськими дослідниками відтворено його життєвий і творчих шлях [1–5]. 

Опубліковано й низку енциклопедичних статей про вченого. Наукова спадщина 

професора цікава фахівцям різних галузей права. Окрема увага приділена і його 

здобуткам у сфері педагогічної діяльності [6–9]. Втім, коли листаєш архівні 

матеріали, розумієш скільки ще нового можна сказати про цю неординарну 

особистість. 

Насамперед зазначимо, що Василь Іванович прожив неймовірно насичене 

життя, переміщаючись у часі і просторі. Як писала у спогадах про батька донька 

вченого Н. В. Синайська: «... провидіння привело його двічі в Прибалтику (в 

юності і в зрілому віці) і двічі в Бельгію (в молодості і в старості). Народившись в 

Росії, при Олександрі II, і переживши за 73 роки свого життя трьох імператорів, 

три війни, дві революції, громадянську війну, незліченну кількість державних 

переворотів і дві еміграції, він помер в 1949 році в гостинній Бельгії в ядерну 

епоху. Але, висловлюючись словами поета: Счастлив, кто посетил сей мир в его 

минуты роковые...» [10]. 

Тож не дивно, що кілька країн вважають В. І. Синайського «своїм ученим», 

зокрема й Україна. Саме одинадцять років київського періоду були не лише 

продуктивними в науковому плані, але й щасливими в особистому житті. В Києві 

він захистив докторську дисертацію та написав фундаментальні свої праці, які 

сьогодні вважаються класикою цивілістики. В Києві він одружився, вірною 

супутницею його життя стала Ксенія Олександрівна Гегелло, тоді курсистка 

Київських вищих жіночих курсів. У Києві народилася його донька Наталія. Втім 

не ставлячи власне за мету здійснити глибокий аналіз всього його життєвого 

шляху і творчих здобутків, спробуємо додати кілька штрихів до портрету 

правознавця в його київський творчий період.  

Так, В. І. Синайський був досить затребуваним викладачем. Як один із 

провідних професорів Університету св. Володимира він викладав римське та 

цивільне право, цивільне судочинство, торгове право і торгове судочинство. 

Водночас, як досить прогресивна людина, правознавець доєднався до когорти 

київських професорів, які пропагували поширення вищої юридичної освіти жінок 

та інтегрованої економіко-юридичної освіти. Тож не дивно, що Василь Іванович 
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був професором Київських вищих жіночих курсів та обіймав кафедру цивільного 

права в Київському комерційному інституті.  

У період українського державотворення 1917–1920 рр., не полишаючи 

викладацької діяльності у вишах, професор вів уроки правознавства у Київській 

залізничній гімназії. Водночас В. І. Синайський не залишився осторонь 

громадських ініціатив в освітній та науковій сфері. Неабиякий організаторський 

талант ученого дозволив йому стати співзасновником та директором Київського 

юридичного інституту. Це був сміливий інноваційний проект. Інститут поєднував 

в особі спеціальний навчальний заклад юридичного профілю та наукову установу. 

Відтак особа могла отримати середню-професійну (юридичну), вищу юридичну, а 

в подальшому – післядипломну освіту та здійснювати наукову діяльність аж до 

входження в наукову корпорацію [9, с. 26]. Саме така структура інституту 

дозволила В. І. Синайському на практиці втілити свої ідеї щодо модернізації 

вищої юридичної освіти та науки та запропонувати нову систему підготовки 

юристів.  

Варто визнати, що досить по сучасному звучать тези вченого. На думку 

В. І. Синайського, насамперед потрібно встановити тісний зв’язок вищої школи з 

середньою. Такий зв'язок мали забезпечити юридичні училища, своєрідні 

юридичні гімназії, які б готували кадри з середньою спеціально-юридичною 

освітою (для різноманітних установ та судів) та водночас здійснювали відбір 

здібної молоді для вступу на юридичний факультет. Тоді як у вищій школі 

В. І. Синайський пропонував увести чітку спеціалізацію юристів та модернізувати 

навчальний процес. Зокрема «лекційну проформу» (коли професор читає лекції, бо 

це його служба, а студент не відвідує їх, адже в цьому немає нагальної 

необхідності) доповнити проблемними лекціями, технічними практичними 

заняттями (давали б професійні прикладні навички), роботою в «лабораторних 

кімнатах». Важливо, що професор усвідомлював, що без належної методичної 

бази якісна робота студента неможлива. Тому особливо вражаючим є рівень 

методичного забезпечення навчання в інституті. Він був настільки високий, що 

цей внесок зберігає свою актуальність і донині. Принаймні, надто сучасною, 

виглядає ідея В. І. Синайського про створення юридичних лабораторій із 

публічних та приватних юридичних наук, які являли собою наочно-методичні 

комплекси для занять [11, с. 283].  

Не помилявся професор і щодо необхідності вирішення такої проблеми як 

неготовність випускників юридичних факультетів до практичної діяльності. 

Подолати її, на думку В. І. Синайського, може заснування спеціальних практичних 

шкіл права для тих, хто вже має вищу юридичну освіту. Відтак, це був особливий 

структурний підрозділ, у межах якого формувалися: семінарій (був аналогом 

сучасної аспірантури), практикум та технікум (діяли як своєрідний інститут 

підвищення кваліфікації для юристів-початківців) та спеціальні курси додаткової 

освіти (запроваджувалися для досвідчених правників, які бажали поглибити свої 
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знання). Насправді всі ці ідеї були більш ніж амбітними. Втім, з приходом 

радянської влади, реалізувати їх повною мірою, на жаль, не вдалося. 

Після ліквідації Київського університету і Київського юридичного інституту 

професор працював у Київському інституті соціально-економічних наук 

(колишній Київський комерційний інститут). Коли ж останній був перетворений в 

Київський інститут народного господарства, В. І. Синайський став професором 

соціально-правового факультету (у 1921 р. кілька місяців очолював його), а також 

читав лекції з основ держави і права в Київському інституті народної освіти. 

Не менш плідною була наукова діяльність В. І. Синайського. Він багато і 

наполегливо працював. Сьогодні його постать широко відома науковій спільноті. 

Творча спадщина вченого налічує сотні праць, що охоплюють широкий спектр 

проблем римського, цивільного права та процесу, сімейного, житлового та 

торгового права. Низка його розвідок та обидві дисертації були присвячені 

вивченню римського права. Він досліджував подушний наділ, історію джерел 

римського права, історію державного римського права. Особливе місце в його 

працях 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 [11, 

с. 349]. 

Професора В. І. Синайського справедливо вважають й класиком цивілістики. 

У своїй діяльності він намагався завжди бути на рівні світових досягнень 

юридичної науки. Правознавець активно опрацьовував діюче право, пояснював 

теоретичні положення, вивчав перспективи законодавства, висвітлював 

маловивчені питання, коментував судову практику. Готував розвідки про нотаріат, 

питанням житлового права, публікував програми та підручники з цивільного права 

і процесу. Професор мав прогресивні погляди на правове регулювання сімейних 

відносин [12, с. 134]. Але особливе значення має його «Русское гражданское 

право» (книга сьогодні перевидана як «Классика российской цивилистики») [13]. 

Праця стала результатом багаторічної роботи професора, а висловлені ідеї та 

думки нерідко випереджали час.  

Вчений розглядав і окремі проблеми торгового права, зокрема питання 

«картельного (синдикатного) законодавства» [14]. Він дослідив юридичну 

природи підприємницьких 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. 

Професор В. І. Синайський був активним учасником Київського 

юридичного товариства та Товариства Нестора-літописця. Його наукові доповіді 

вирізнялися актуальністю та оригінальністю. У революційний час він заснував 
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товариство «Право и жизнь», а восени 1918 р. вийшов друком перший номер 

однойменного двотижневого юридичного журналу, друкованого органу 

товариства, редактором якого був В. І. Синайський. Всього у вересні-грудні було 

видано 9 номерів журналу. Згодом професор став ініціатором створення 

Правничого товариства Всеукраїнської академії наук. 

В. І. Синайський був і талановитим наставником для молоді. Під його 

керівництвом в Університеті св. Володимира працював студентський 

цивілістичний гурток. Свідченням ґрунтовності наукових розвідок його учасників 

є три томи збірника праць, які побачили світ у 1915–1917 рр. Звісно ж що, 

редактором цього збірника був В. І. Синайський. Принагідно зауважимо, що 

рецензуючи перший випуск збірника, знаний цивіліст, приват-доцент 

Петербурзького університету О. Г. Гойхбарг заздрісно зауважив: «Тоді як у 

столичних університетах про студентські цивілістичні гуртки майже нічого не 

чути, в провінційному університеті такий гурток не лише існує, а й процвітає і 

навіть видає в світ друковані свої праці» [15, с. 1928]. 

І пізніше В. І. Синайський проводив кваліфіковану роботу з підготовки 

молодих науковців, керував працею професорських стипендіатів. Під його 

керівництвом В. І. Бошко (згодом знаний учений), підготував дисертацію 

«Аліментарна правоздатність» [16, с. 15]. 

Професор долучився й до діяльності академічних правничих установ. 

Учений був керівником Комісії для виучування звичаєвого права та організатором 

семінару для вивчення цивільного права ВУАН. 

Врешті зауважимо, що у творчій біографії вченого ще є маловивчені 

сторінки київського життя. Він був живописцем, поетом і драматургом, а його 

неопубліковані художні твори говорять про досі не розвіданий його шлях у 

мистецтві. Зокрема в київських архівах чекають на своїх дослідників рукописи 

роману, повістей, оповідань, п’єс, поем та віршів Василя Івановича. 
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