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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

БУПР – будинок примусових робіт

виш  – вищий навчальний заклад
ВУАН  – Всеукраїнська Академія наук
ВУНАС – Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства
ВУЦВК  – Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет

Губпрофос – Губернський комітет професійної 
                       та соціально-наукової освіти

ДАК  – Державний архів міста Києва
ДАОО  – Державний архів Одеської області
ДАХО  – Державний архів Харківської області
ДАЧО  – Державний архів Чернігівської області (відділ у м. Ніжин)
ДНМК (Держнаукметодком) – Державний науково-методологічний комітет

ЖМВД  – Журнал Министерства внутренних дел
ЖМНП  – Журнал Министерства народного просвещения
ЖМЮ  – Журнал Министерства юстиции

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
                    ім. В. І. Вернадського

КЮТ  – Київське юридичне товариство
КІНГ  – Київський інститут народного господарства
ККІ  – Київський комерційний інститут
КЮІ  – Київський юридичний інститут
КВЖК  – Київські вищі жіночі курси
КЮК  – Київські юридичні курси
комнезами – комітети незаможних селян
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
МВС  – Міністерство внутрішніх справ 
МНО  – Міністерство народної освіти
МТіП  – Міністерство торгівлі і промисловості 
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МЮ  – Міністерство юстиції 

НКВС  – Народний комісаріат внутрішніх справ
НКО  – Народний комісаріат освіти
НКЮ  – Народний комісаріат юстиції
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СР по МНП – Собрание распоряжений по Министерству народного 
                          просвещения 

Укрголовнаука – Українське головне управління науки Народного 
                               комісаріату освіти
Укрголовполітос – Український Головний комітет політичної освіти
Укрголовпрофос – Український Головний комітет професійної 
                                  та соціально-наукової освіти
Укрголовсоцвих – Український Головний комітет соціального виховання
УЮТ  – Українське юридичне товариство 

ХІНГ  – Харківський інститут народного господарства
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                                     та управління України, м. Київ
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ПЕРЕДМОВА

Юридична освіта та наука в Україні мають тривалу історію. Хоча 
й донині вітчизняну правову спадщину ХІХ – початку ХХ ст. 

не відокремлюють від освітньої та наукової традиції держав, до скла-
ду яких входили українські землі, втім, вітчизняна юриспруденція має 
свій самобутній шлях розвитку, а її історія рясніє численними приклада-
ми відданого служіння справі. Між тим успішне існування сучасної юри-
дичної освіти та науки, що перебувають у стані трансформації, вимагає 
не лише механічного перенесення світових надбань та сліпого запозичен-
ня інноваційних методик, а й умілого використання унікального вітчиз-
няного досвіду. Адже доволі успішною була практика діяльності вищої 
юридичної школи та організації правової науки минулого. І хоча історія 
не дає прямих відповідей на сучасні гострі проблеми, однак, вдало про-
вівши історичні паралелі, можна відшукати підказки для їх вирішення.

Загалом початок формування правового освітнього простору та юри-
дичного середовища на теренах України було закладено у таких освітніх 
центрах, як Острозька (1576–1636), Замойська (1594–1784) та Києво-Мо-
гилянська (1615–1817) академії1. Професори та випускники цих академій, 
щонайменше, започаткували українську державно-правову освіту та наукове 
опрацювання церковного (канонічного) права. Заснований у 1661 р. Львів-
ський університет, юридичний факультет якого є визнаною правничою шко-
лою, став осередком формування західноукраїнських традицій юридичної 
освіти та науки2. Значний внесок до української освітньо-наукової скарбниці 
вніс відкритий на Буковині у 1875 р. Чернівецький університет, який теж мав 
юридичний факультет3. У ХІХ ст. університетська освіта була започаткована 

1  Мицько І. З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія (1576–1636). Київ, 1990. 190 с.; 
Бондарук В. О. Розвиток юридичної науки і освіти в Замойській академії (1594–1784 рр.): дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.01 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ, 
2017. 209 с.; Губар К. А. Внесок Києво-Могилянської академії та Київської духовної академії у 
вітчизняну юридичну освіту, науку і практику (1615–1920 рр.). Київ: Центр учбової літератури, 
2016. 240 с.

2 Кахнич В. С. Становлення і розвиток правової освіти та науки на юридичному факульте-
ті Львівського університету (XVII–XX ст.): історико-правове дослідження: дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.01 / Львівський національний університет. Львів, 2012. 256 с.

3 Никифорак М. В. Правничий факультет університету Франца-Йосифа у Чернівцях (1875–
1918 рр.). Чернівці: Рута, 2003. 32 с.; Грекул-Ковалик Т.А. Розвиток юридичної освіти та науки 
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й в українських губерніях Російської імперії, де були засновані Імператор-
ські: Харківський університет (1804 р.), Університет св. Володимира в Києві 
(1834 р.) та Новоросійський університет в Одесі (1865 р.). Всі вони мали 
юридичні факультети, які відіграли провідну роль у становленні систематич-
ного наукового осмислення та опрацювання правових явищ.

Однак, поряд із класичними університетами, у ХІХ ст. на теренах Укра-
їни (в її сучасних кордонах) підготовку юристів здійснювали й окремі при-
вілейовані школи: підпорядкований австрійській владі Львівський ліцей 
(1805–1817) та ліцеї Російської імперії: Волинський (Кременецький) ліцей 
(1805–1833), Рішельєвський ліцей (1817–1865) та Юридичний ліцей кня-
зя Безбородька (1840–1875). Ліцеї долучилися до формування вітчизняних 
освітніх традицій, забезпечили підготовку значної кількості кваліфікованих 
правників, зокрема юристів-практиків, а їх викладачі створили значну тео-
ретичну спадщину, яка має непересічне значення для української юридичної 
науки.

На початку ХХ ст. на західноукраїнських землях, які перебували під про-
текторатом Австрійської імперії, вищу юридичну освіту уособлювали юри-
дичні факультети класичних університетів у Львові та Чернівцях. Натомість 
у Російській імперії було закладено нові тенденції у розвитку вищої школи. 
За порівняно короткий період поряд із державною була створена громадська 
та приватна освіта, сформовані нові ланки вищої школи, зокрема жіноча та 
професійна. В Україні в той час недержавну вищу юридичну освіту пред-
ставляли правове відділення Київських (1907–1920) та юридичний факуль-
тет Одеських (1908–1920) вищих жіночих курсів, Новоросійський (Одесь-
кий) міжнародний інститут (1916–1920). Окремий напрям інтегрованої еко-
номіко-юридичної підготовки започаткували Київський (1906–1920) та Хар-
ківський (1908–1919) комерційні інститути. В роки формування української 
державності не менш вдало функціонував ще один особливий навчальний 
заклад Київський юридичний інститут (1917–1920). У той же час київські та 
харківські професори-юристи вплинули й на становлення юридичної школи 
Криму, де, поряд з юридичним факультетом Таврійського університету, за-
снували Севастопольський юридичний інститут (1918–1920) та приватний 
Боспорський університет в Керчі (1920). Усі ці заклади здебільшого були ін-
новаційними проектами, апробували нові моделі освіти, тобто розвивалися у 
взаємозв’язку з тодішньою європейською освітньою системою, тому в умо-
вах сучасних інтеграційних процесів цікавим і корисним може стати їх до-
свід організації навчально-освітньої діяльності, формування змісту правової 

на Буковині (1875–2015 рр.): дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Львівський університет «Львів-
ська політехніка». Чернівці, 2018. 259 с.
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освіти, застосування оригінальних методик викладання права та організації 
правових наукових досліджень.

У ранній радянський період 1920–1930 рр., зважаючи на закриття універ-
ситетів в УCРР, розвиток вузівської юридичної освіти та науки було зосеред-
жено на правових факультетах Київського, Харківського та Одеського інсти-
тутів народного господарства. А підготовку практичних працівників радян-
ських органів юстиції здійснювали короткотермінові юридичні курси. Разом 
із тим радянська влада реорганізувала дореволюційну систему організації 
науки, відтак, дослідницька робота юристів інститутів народного господар-
ства була зосереджена в правничих установах ВУАН та в науково-дослідних 
кафедрах «Проблеми сучасного права» (діяла при ХІНГ) і «Сучасних право-
вих проблем» (діяла при ОІНГ). Співробітники цих закладів та установ – ві-
домі вчені, які зробили істотний внесок у розвиток правознавства, створили 
свої наукові школи та стали гордістю вітчизняної юридичної науки. Однак 
їхні імена тривалий час замовчувалися, а значна частина наукових здобутків 
ще й досі залишається невідомою широкому загалу.

Усе це зумовлює необхідність заповнення інформаційної прогалини та 
відновлення об’єктивної історичної оцінки здобутків учених-юристів, уза-
гальнення їх творчого доробку та осмислення їхніх ідей і повернення твор-
чих надбань правників до наукового обігу. Метою цієї роботи також було 
виявлення та узагальнення закономірностей та особливостей функціонуван-
ня юридичної освіти і науки поза класичними університетами, встановлен-
ня взаємозв’язку педагогічної діяльності викладачів-юристів із їхньою на-
уковою працею, основних форм навчально-методичної роботи та специфіки 
організації навчального процесу. Дане монографічне дослідження водночас 
сприятиме уточненню загальної картини розвитку української науки й осві-
ти, допоможе з’ясувати, утвердити, а, можливо, й захистити вітчизняні прі-
оритети у розвитку світової юриспруденції, довівши існування вікових на-
ціональних правових традицій в освітній та науковій сферах.

Варто кілька слів сказати про географічні межі, предметну складову та 
хронологічні рамки наукової розвідки. Так, географія дослідження охоплює 
освітні центри українських (у сучасних її кордонах) земель, які входили до 
складу Російської та Австрійської імперій (у ХІХ ст.); перебували під владою 
урядів Російської імперії, Тимчасового уряду, Центральної ради, Уряду УНР, 
кримського крайового уряду, радянського уряду (дореволюційний період 
ХХ ст. та період української революції) та до складу УСРР (1920–1930 рр.).

Проаналізовано досвід освітньої та наукової діяльності вишів неунівер-
ситетського типу, підбір яких здійснено з урахуванням їх юридичного стату-
су, підвідомчості та обсягу і змісту навчання. Так, у ХІХ ст. навчальні закла-
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ди Російської імперії підпорядковувалися кільком відомствам, але юридичну 
освіту за межами класичних університетів на українських землях презенту-
вали лише вищі привілейовані заклади (гімназії / ліцеї), які перебували у 
віданні Міністерства народної освіти та за обсягом навчальних програм були 
найбільш наближені до університетського рівня освіти. Тоді як навчальні за-
клади, підвідомчі Міністерству юстиції, в українських губерніях не створю-
валися. Водночас зауважимо, що свідомо за межами предмета дослідження 
були залишені духовні та військові навчальні заклади, які хоч і містили в 
своїх навчальних планах правові курси, втім, юристів «у чистому вигляді» 
не готували.

На початку ХХ ст. підготовку юристів поза російськими державними кла-
сичними університетами здійснювали в різноманітних навчальних закладах 
неуніверситетського типу. За юридичним статусом вони були громадськими 
чи приватними установами та підпорядковувалися різним відомствам. Од-
нак у роботі досліджено переважно заклади МНО, які за обсягом пропоно-
ваних юридичних знань були близькі до університетів. Виняток становлять 
комерційні інститути, підвідомчі Міністерству торгівлі і промисловості, які 
давали широкі знання правових наук та, врешті, за радянської доби, щоправ-
да вже як інститути народного господарства, стали правонаступниками юри-
дичних факультетів імператорських університетів та інших, ліквідованих 
радянською владою, юридичних закладів освіти. За радянської доби дослі-
дженню піддавалися правові факультети інститутів народного господарства, 
які підпорядковувалися НКО та були фактично єдиними осередками вищої 
юридичної освіти в радянській Україні, за винятком професійних юридич-
них курсів, які знаходилися у подвійному підпорядкуванні НКО і НКЮ та 
готували практичних працівників юридичного профілю.

Хронологія дослідження визначена часовими періодами діяльності дослі-
джуваних вишів. Зокрема, перший період (1805–1875 рр.) – це період діяль-
ності гімназій / ліцеїв, які здійснювали підготовку юридичних кадрів. Нижня 
часова межа – рік заснування перших закладів (Волинської гімназії / Кре-
менецького ліцею на українських землях Російської імперії та Львівсько-
го ліцею в західноукраїнських землях Австрійської імперії). Верхня межа 
визначена роком ліквідації останнього на території України ліцею – Юри-
дичного ліцею князя Безбородька. Наступний історичний відрізок (початок 
ХХ ст. – дорадянський період) умовно розділений на два періоди: 1) дорево-
люційний, коли були створені і діяли вищі жіночі курси в Києві та Одесі, Ки-
ївський та Харківський комерційні інститути, а також Новоросійський між-
народний інститут; 2) період революції 1917–1920 рр. – продовжували діяти 
жіночі курси, комерційні інститути і Новоросійський міжнародний інститут 
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та були створені Київський юридичний інститут і вищі навчальні заклади 
Криму. Нижня часова межа третього періоду (1920–1930 рр.) визначається 
роком заснування правових факультетів інститутів народного господарства, 
а верхня – моментом їх ліквідації.

Слова щирої вдячності висловлюємо всім, хто долучився до цієї праці, за 
мотивацію наукових пошуків, особливо значущу допомогу, цінні поради та 
увагу: науковому консультантові доктору юридичних наук, професору, ака-
деміку НАН України О. Л. Копиленку; вельмишановним рецензентам моно-
графії; вчителю і наставнику в науці професору І. Б. Усенку; родині, друзям 
і колегам. Окремі слова подяки автор адресує керівництву ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», і переду-
сім із глибокою пошаною згадує світле ім’я академіка Анатолія Федоровича 
Павленка, його значиму роль у становленні автора на науковому шляху. Ко-
ристуючись нагодою, висловлюємо вдячність працівникам архівних установ 
та бібліотек, допомога яких сприяла виходу цієї книги в світ.

Автор сподівається, що запропонована наукова праця буде корисною 
всім, хто цікавиться вітчизняною історією права.  
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РОЗДІЛ 1
ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ 

ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Історіографія проблеми

Українська юридична наука і освіта були й залишаються в центрі 
наукових досліджень вітчизняних учених. Нині до цього питання 

сформувався стійкий інтерес сучасних науковців (істориків, правознавців, 
педагогів, публіцистів тощо), 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 ді-
яльності найрізноманітніших неуніверситетських навчальних закладів, що 
діяли на теренах України та здійснювали високопрофесійну підготовку юри-
дичних кадрів. Хоча варто зауважити, що в контексті загальних питань іс-
торії науки та освіти, навчальних та наукових установ науковці зверталися 
до окремих аспектів означеної проблеми у дисертаціях, монографіях, збір-
ках наукових праць, наукових енциклопедичних статтях та інших розвідках.

Зазначимо, що у дореволюційну добу підготовку юристів, крім власне 
юридичних факультетів університетів, здійснювали й деякі інші вищі на-
вчальні заклади. Насамперед це окремі привілейовані (спеціалізовані) шко-
ли (ліцеї, вищі училища, гімназії вищих наук), вищі жіночі курси, юридичні 
інститути тощо. У 20-ті роки ХХ ст. в УCРР розвиток вузівської юридичної 
освіти та науки було зосереджено на юридичних факультетах Київського, 
Харківського, Одеського інститутів народного господарства. Натомість ко-
роткотермінові юридичні курси здійснювали підготовку практичних праців-
ників радянських органів юстиції.

Тому весь масив історіографічної літератури, присвяченої розвитку юри-
дичної освіти і науки в неуніверситетських навчальних закладах, варто опра-
цьовувати за проблемно-хронологічним принципом. За хронологією слід ви-
різнити три періоди: 1) дорадянський, 2) радянський, 3) пострадянський. Тоді 
як аналіз джерел, за їх проблематикою, дає змогу виділити кілька їх груп. Пер-
ша група – це праці, присвячені розвитку освіти і науки на українських землях 
в імперський період (під владою Російської та Австрійської імперій) з ураху-
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ванням: 1) загальних робіт із історії вищої освіти та науки; 2) праць, що роз-
кривають 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. Друга група – це роботи, що висвітлю-
ють становлення та розвиток освіти і науки в період українського державот-
ворення 1917–1920 років. Третю групу формують праці, присвячені розвитку 
освіти і науки в радянській Україні (1920–1930 рр.). Водночас зауважимо, що в 
межах кожної із зазначених груп доцільно застосовувати подальшу системати-
зацію 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 (під владою Російської та Австрійської імперій)

1. Загальні праці з історії вищої освіти та науки.
Насамперед зазначимо, що розвиток вищої освіти і науки, зокрема освіт-

ньої діяльності перших навчальних закладів Російської імперії, доволі непо-
гано висвітлено в дорадянській історичній та юридичній літературі. Ці праці, 
що вже стали класичними, здебільшого є історичними хроніками діяльності 
університетів та інших вишів, які, зазвичай, являли собою ювілейні видан-
ня. Авторами історичних розвідок про російські університети, які знаходи-
лися на українських землях, були видатні вчені: Д. І. Багалій4, В. Я. Шуль-
гін5, М. Ф. Владимирський-Буданов6, В. С. Іконников7, О. І. Маркевич8 та 

4 Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). 
Т. 1 (1802–1815). Харьков: Тип. и лит. М. Зильберберга, 1893–1898. 1204 с.; Багалей Д. И. Опыт 
истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Т. 2 (1815–1835). Харьков: 
Тип. и лит. М. Зильберберга, 1904. 1136 с.; Багалей Д. И., Сунцов Н. Ф., Бузескул В. П. Краткий 
очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905 гг.). 
Харьков, 1906. 329 с.; Багалей Д. И. Очерки из русской истории. Т. 1. Статьи по истории про-
свещения. Харьков: Тип. «Печатное дело», 1911. 625 с. 

5 Шульгин В. Я. История университета св. Владимира. Санкт-Петербург: В тип. Рюмина, 
1860. 230 с.

6 Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского Университета св. Владимира. 
Киев: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1884. Т. 1. Университет св. Владимира в царствование 
императора Николая Павловича. 674 с.; Владимирский-Буданов М. Ф. Пятидесятилетие Импе-
раторского Университета св. Владимира. 1834–1884. Речь произнесенная на юбилейном акте 
Ун-та [8 сент. 1884 г.] орд. проф. М. Ф. Владимирским-Будановым. Киев, тип. Имп. Ун-та св. 
Владимира, 1884. 59 с.

7 Киев и университет Св. Владимира при императоре Николае I. 1825–1855. / за ред. 
В.С. Иконникова. Киев: Тип. В. Безобразова и К°. 1896. 100 с.; Биографический словарь про-
фессоров и преподавателей имп. Университета Св. Владимира (1835–1884) / под ред. проф. 
В.С. Иконникова. Киев, 1884. 816 с.

8 Маркевич А. И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университета. Исто-
рическая записка А. И. Маркевича и академические списки. Одесса: Экономическая типогра-
фия, 1890. 734 с.
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ін. Зустрічаються й окремі праці, присвячені власне діяльності юридичних 
факультетів університетів9. Цінність цих робіт полягає у тому, що в них було 
зібрано і узагальнено архівний матеріал з історії українських (за територією) 
вищих навчальних закладів Російської імперії.

З другої половини ХIХ ст. актуальними стають дослідження імперської 
урядової політики у сфері вищої освіти. З’являються численні статті і моно-
графії, присвячені так званому університетському питанню, у центрі уваги 
опинилися університетські статути, роль вузівської науки, система наукової 
атестації10. Низка авторів зосереджують увагу безпосередньо на проблемі 
юридичної освіти11. 

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)12, праця М. І. Сухомлинова «Материалы для истории образования в 
России в царствование императора Александра І»13, книги С. В. Рождествен-

9 Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования 
(1805–1905) / под. ред. М. П. Чубинского и Д. И. Багалея. Харьков: Тип. «Печ. Дело», 1908. 
377 с.

10  Иконников В. Р. Русские университеты в связи с ходом общественного развития. Вест-
ник Европы. Санкт-Петербург, 1876. № 9–11; Ферлюдин П. Исторический обзор мер по выс-
шему образованию в России.Саратов: Типо-Литография П. С. Феокритова, 1894. 206 с.; 
Петражицкий Л. И. Университет и наука. Опыт теории и техники университетского дела и на-
учного самообразования. С приложением О высших специальных заведениях и о среднем обра-
зовании. Т. 1–2. Санкт-Петербург: Тип. Ю.Н. Эрлих, 1907. 639 с.; Князьков С.А. Очерк истории 
народного образования в России до эпохи реформ Александра II. Санкт-Петербург, 1910. 244 с.; 
Шершеневич Г. Ф. О порядке преобретения ученых степеней. Казань: Изд-во имп. Казанского 
ун-та, 1897. 33 с.

11 Шершеневич Г. Ф. О желательной постановке высшего юридического образования. Пра-
во. 1900. № 4. С. 205–217; Гессен В. О постановке преподавания на юридических факультетах. 
Право. 1901. № 18. Стб. 913–925; № 19. Стб. 959–966; Казанский П. Е. К вопросу о постановке 
преподавания на юридическом факультете. Одесса: Эконом. тип., 1901. 80 с.

12  Сборник материалов для истории просвещения в России, извлеченных из Архива Мини-
стерства народного просвещения: у 4 т. Санкт-Петербург: М-во нар. просвещения, 1893–1904. 
Т. 1: Учебныя заведения в западных губерниях до учреждения Виленскаго учебнаго округа, 
1783–1803. 1893. LX с., 896, 142 стб.; Сборник материалов для истории просвещения в Рос-
сии, извлеченных из Архива Министерства народного просвещения: у 4 т. Санкт-Петербург: 
М-во нар. просвещения, 1893–1904. Т. 2: Учебные заведения в западных губерниях (1802–1804), 
1897. 706 с.; Сборник материалов для истории просвещения в России, извлеченных из Архи-
ва Министерства народного просвещения: у 4 т. Санкт-Петербург: М-во нар. просвещения, 
1893–1904. Т. 3. Санкт-Петербург: Тип. А. П. Лопухина, 1898. 905 с.; Сборник материалов для 
истории просвещения в России, извлеченных из Архива Министерства народного просвещения: 
у 4 т. Санкт-Петербург: М-во нар. просвещения, 1893–1904. Т. 4. Вып. 1. Санкт-Петербург: Тип. 
П. П. Сойкина, 1902. IV, [4], CXXXIII. С. 432 стб.

13  Сухомлинов М. И. Материалы для истории образования в России в царствование импера-
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ського: «Исторический обзор деятельности Министерства народного про-
свещения за сто лет (1802–1902 рр.)», «Материалы для истории учебных 
реформ в России в XVIII–XIX веках», «Очерки по истории систем народного 
просвещения в России в XVIII–XIX веках»14 та праця В. В. Григорьєва «Ис-
торический очерк русской школы»15, які містять не лише коментарі до осно-
вних нормативно-правових актів, а й аналіз освітньої справи у навчальних 
закладах імперії, зокрема й в гімназіях вищих наук, ліцеях, вищих учили-
щах. 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 працю І. А. Алешинцева «История гимназического образования в России 
(ХVІІІ–ХІХ в.)»16, в якій на основі урядових розпоряджень та творів істори-
ків того часу подано загальну історію розвитку школи, проте поза увагою 
залишилася діяльність тогочасних навчальних закладів.

Дореволюційна історіографія розвитку освіти та науки на західноукраїн-
ських землях представлена окремими працями з історії Львівського універ-
ситету, зокрема це книги Л. Фінкеля та С. Стажинського «Історія Львівсько-
го університету» («Historya Uniwersytetu Lwowskiego»)17, двотомник В. Гана 
«Хроніка Львівського університету» («Kronika Uniwersytetu Lwowskiego»)18 
та розвідка Б. Барвінського19. У них належне місце було відведено історії 
розвитку юридичного факультету та внеску в навчально-науковий процес ви-
кладачів-юристів Львівського університету. 

Питання розвитку вищої освіти та науки отримали висвітлення і в лі-
тературі радянської доби. Зауважимо, що звернення до історії юридичної 
освіти та науки в Україні обмежувалося дослідженнями діяльності ви-
щих навчальних закладів, здебільшого університетів. Для історіографії 

тора Александра I. Санкт-Петербург: Тип. Ф. Сушицкого, 1866. 220 с.
14  Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного про-

свещения (1802–1902). Санкт-Петербург: М-во нар. прос., 1902. 840 с.; Рождественский С. В. 
Материалы для истории учебных реформ в России в XVIII–XIX веках. Санкт-Петербург, 1910. 
413 с.; Рождественский С. В. Очерки по истории систем народного просвещения в России в 
XVIII–XIX веках. Санкт-Петербург, 1912. Т. 1. 728 с.

15т Григорьев В. В. Исторический очерк русской школы. Москва: Т-во Тип. А.И. Мамонтова, 
1900. XII, 589 с.

16  Алешинцев И. А. История гимназического образоваания в России (ХVІІІ–ХІХ в.). Санкт-
Петербург: Изд. Богдановой, 1912. 361 с.

17  Finkel L. Historya uniwersytetu Lwowskiego.Lwów : Drukarnia E. Winiarza, 1894. Cz. 1. 351 s.; 
Finkel L. Historya uniwersytetu Lwowskiego. Lwów : Drukarnia E. Winiarza, 1894. Cz. 2. 417 s.

18  Kronika Uniwersytetu Lwowskiego. Lwów, 1899. T. 1: 1894/95–1897/98. 186 s.; Kronika 
Uniwersytetu Lwowskiego. Lwów, 1912. T. 2: 1898/99–1909/10 / Zest. Dr. W. Hahn. 226 s.

19  Барвінський Б. Предтеча Університету Франца І у Львові (критичні замітки до питання 
про ґенезу Львівського університету). Львів, 1917. 41 с.



18 Розділ 1

вузівської освіти і науки цього періоду теж були популярними ювілейні 
видання, щоправда, акцент у них зміщувався на здобутки саме в радян-
ський період їх діяльності. Критика ж імперської освітньої політики в цих 
працях надавала їм відчутного ідеологічного забарвлення. Насамперед це 
видання, присвячені Київському20, Харківському21, Одеському22, Львівсько-
му23, Чернівецькому24 університетам. У радянську добу була видана пер-
ша фундаментальна праця з історії дореволюційної професійної освіти на 
території України25, проте дані про розвиток юридичної освіти в ній були 
досить стислими.

Інший ідеологічний зміст мали праці з історії освіти і науки, підготовле-
ні в еміграції. Хоча вища юридична освіта не була об’єктом окремих дослі-
джень науковців-емігрантів, проте звернення до вищої освіти загалом мало 
місце26. Серед них зустрічаються й праці, присвячені діяльності окремих 
навчальних закладів27. 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-пра-
вових досліджень.

20  Розвиток науки в Київському університеті за сто років / відп. ред. М. А. Кушнарьов. Київ, 
1935. 296 с.; Iсторiя Київського унiверситету, 1834–1959 / за ред. О.З. Жмудського. Київ: Вид-во 
Київськ. ун-ту, 1959. 629 с.; Київський університет за 50 років Радянської влади. Київ: Вид-во 
Київ. ун-ту, 1967. 192 с.; Київський університет ім. Т. Г. Шевченка. Документи та матеріали. 
1834–1984 рр. Київ: Вища школа, 1984. 189 с.; Київський університет. 1834–1984 / ред. кол. 
М. І. Білий та ін. Київ: Вища школа, 1984. 201 с. 

21  Короткі нариси з історії Харківського держуніверситету ім. О. М. Горького. 1805–
1940 рр.: Ювілейне вид. / відп. ред.: К. М. Віч. Харків: Вид-во ун-ту. 1940. 132 с.; Харьковский 
государственный университет им. А. М. Горького за 150 лет (1805–1955) / отв. ред. С. М. Ко-
роливский. Харьков, 1955. 387 с.; Харьковский государственный университет. 1805–1980: Ист. 
очерк / отв. ред. И. Е. Тарапов. Харьков: Вища школа. ХГУ, 1980. 160 с.

22  Одесский университет за 75 лет (1865–1940). Одесса: Типография Одесского государ-
ственного университета, 1940. 196 с.; Історія Одеського університету за 100 років. Київ: Вид-во 
Київського ун-ту, 1968. 423 с.; Одесский университет 1865–1990 / отв. ред. И. П. Зелинский. 
Киев: Лыбидь, 1991. 160 с.

23  Львівський державний університет ім. Івана Франка. Львів: Львівський держ. ун-т. 1947. 
35 с.; Лазаренко Є. 300 років Львівського університету. Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1961. 84 с.; 
Львівський університет: монографія / відп. ред. В. Чугайов. Львів: Вид-во при Львів. держ. ун-ті вид. 
об’єднання «Вища школа», 1986. 148 с.

24  Чернівецький університет. Нарис / ред. кол. В. К Боролюк (відп. ред.) та ін. Львів: Вища 
школа, Вид. при Львів. ДУ, 1975. 192 с.; Кобылянский И. Ю. Черновицкий государственный 
университет (очерк на русском и румынском языке). Ужгород: Карпаты, 1975. 35 с.

25  Звігальський Я. Іванов М. Професійна освіта на Україні. Харків: НКО УСРР, 1927. 407 с.
26  Сірополко С. О. Історія освіти в Україні. Київ: Наукова думка, 2001. 912 с.
27  Спекторский Е. В. Столетие Киевского университета св. Владимира; КНУТШ. Репринт-

ное воспроизведение издания 1935 года. Киев: Киевский университет, 2007. 104 с.
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Радянська історіографія (більш пізнього періоду) багата й спеціальними 
розвідками, які розглядали розвиток та систему вищої школи Росії, освіт-
ні реформи та контрреформи, стан університетів, проблеми організації на-
уки, підготовки наукових кадрів тощо. Ці питання та деякі аспекти розви-
тку юридичної освіти і науки на теренах України (знову ж таки переважно 
на юридичних факультетах університетів) у працях за суміжною тематикою 
побіжно висвітлені російськими 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.)28. У за-
гальних рисах подано й діяльність наукових установ дореволюційного часу 
в колективній монографії «Очерки по истории юридических научных учреж-
дений в СССР»29.

У сучасній історіографії питання розвитку та ролі вищої освіти і науки 
імперської доби також відображені в книгах із історії українських універси-
тетів, зокрема Львівського30, Харківського31, Київського32, Одеського33, Чер-

28  Галкин К. Т. Высшее образование и подготовка научных кадров СССР / под ред. проф. 
Н. А. Константинова. Москва: Сов. наук, 1958. 176 с.; Эймонтова Р. Г. Русские университеты 
на грани двух эпох: от России крепостной к России капиталистической. Москва: Наука, 1985. 
350 с.; Камзолова Т. Н. История высшей школы в СССР, ее развитие и совершенствование. 
Москва, 1973. 68 с.; Кричевский Г.Г. Ученые степени в университетах дореформенной России. 
История СССР. 1985. № 2. С. 141–153; Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция в 1900–
1917 гг. Москва: Мысль, 1981. 285 с.; Павлова Г. Е. Организация науки в России в первой пол. 
XIX в. Москва: Наука, 1990. 238 с.; Соболева Е. В. Организация науки в пореформенной Рос-
сии. Ленинград: Наука, 1983. 262 с.; Шебанов А. Ф. Юридические высшие учебные заведения. 
Москва: Изд. «Высшая школа», 1963. 222 с.; Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 
1884 года. Москва: Наука, 1976. 231 с.

29  Очерки по истории юридических научных учреждений в СССР / отв. ред.: Курицын В.М., 
Шебанов А. Ф. Москва: Наука, 1976. 238 с.

30  Львівський національний університет імені Івана Франка: Довідник / наук. ред. С. А. Ма-
карчук. Львів, 2004. 369 с.; Качмар В. Львівський національний університет імені Івана Франка. 
Історичний нарис. Літопис випускників Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Київ: Логос Україна, 2010. С. 12–51; Encyclopedia. Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка : в 2 т. / вид. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. 
голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. Львів : ЛНУ імені Івана 
Франка, 2011. Т. 1 : А–К.  716 с. + 112 вкл.

31  Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років. Харків: Фоліо, 
2004. 750 с.

32  Київський університет імені Тараса Шевченка: сторінки історії і сьогодення / за заг. ред. 
В. В. Скопенка. Київ, 1994. 285 с.; З іменем Святого Володимира: Київський університет у до-
кументах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський. 
Київ, 1994. Кн. 1. 398 с.; Кн. 2. 456 с.; Нариси історії Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, 1834–2004 / під ред. В. В. Скопенка. Київ: Наша культура і наука, 
2004. 439 с.

33  Новороссийский университет в воспоминаниях современников: к 135-летию Одесского 
университета / отв. ред. В. А. Смынтына. Одесса : Астропринт, 1999. 295 с. (Из истории Одес. 
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нівецького34. Окремо варто виділити й роботи з історії юридичних навчаль-
них закладів та факультетів35. Автори цих видань прагнули позбутися заста-
рілих підходів до оцінки імперської освітньої політики та, спираючись на 
багатий джерельний матеріал, із позиції об’єктивності переосмислити вплив 
вишів попередніх історичних періодів на розвиток сучасної вищої освіти і 
наступність освітніх та наукових традицій. 

У спеціальних дослідженнях, поміж інших важливих проблем вищої 
школи, розглядаються і проблеми правового регулювання управління вищи-
ми навчальними закладами; регулювання їх освітньої діяльності; розвитку 
законодавства в освітній сфері; регламентації процесу підготовки наукових 
кадрів і присвоєння наукових ступенів; формування правового статусу про-
фесорсько-викладацького корпусу, які вивчали російські вчені О. Є. Іванов, 
Н. М. Зипуннікова, В. Г. Кинельов, В. О. Томсинов та ін.36. Досліджувалися 
й окремі юридичні школи37.

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)38, що присвячені університетській юридич-

ун-та); Iсторiя Одеського унiверситету (1865–2000) / гол. ред. В. А. Сминтина; Л. О. Ануфрієв, 
С. О. Аппатов, Ю. О. Амброз [та ін.]. Одеса : Астропринт, 2000. 226 с.; Попова Т. Н. Историо-
графия в лицах, проблемах, дисциплинах: из истории Новороссийского университета. Одесса: 
Астропринт, 2007. 533 с. 

34  Чернівецький університет. 1875–1995: Сторінки історії / за ред. С. С. Костишина. Чернів-
ці: Рута, 1995. 208 с.

35  Юридический институт Одесского государственного университета: исторический очерк / 
под общ. ред. А. С. Васильева. Одесса : БАХВА, 1996. 159 с.; Андрейцев В. І. Юридичний фа-
культет на перетині віків: документи і матеріали. Київ, 2005. 612 с.; Гриценко І. С. Юридичний 
факультет Університету Святого Володимира, 1834–1920. Київ: Либідь, 2009. 256 с.

36  Иванов А. Е. Высшая школа в России в конце XIX – начале XX века. Москва: Наука, 
1991. 392 с.; Иванов А. Е. Ученые степени в Российской империи XVIII – 1917 г. Москва, 1994. 
198 с.; Кинелев В. Г. Высшее образование в России. Очерк истории до 1917 года. Москва, 1995. 
480 с.; Зипунникова Н.Н. Правовое регулирование университетского образования в России в 
XVIII – первой половине XIX века: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Уральская гос. юрид. ака-
демия. Екатеринбург, 1998. 264 с.; Томсинов В. А. Юридическое образование и юриспруденция 
в России в первой трети XIX века. Москва: Зерцало, 2011. 288 с.; Томсинов В. А. Юридичес-
кое образование и юриспруденция в России во второй трети XIX века. Москва: Зерцало, 2010. 
336 с.; Томсинов В. А. Юридическое образование и юриспруденция в России в эпоху «великих 
реформ» (60-е – начало 80-х гг. XIX в.). Москва: Зерцало-М, 2013. 300 с.; Томсинов В. А. Исто-
рия русской юриспруденции. X–XVII века. Москва: Зерцало-М, 2014. 168 с.

37  Ярославская юридическая школа: прошлое, настоящее, будущее / под ред.: Егоров С. А., 
Лушников А. М., Тарусина Н. Н. Ярославль: ЯрГУ, 2009. 834 c.; Егоров С. А. Ярославская юри-
дическая школа. Анализ научно-педагогического опыта Демидовского лицея: автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Российская академия правосудия. Москва, 2009. 51 с.

38  Войно-Данчишина О. Л. Правове регулювання вищої юридичної освіти і науки в Росії в 
ХІХ ст. (на матеріалах українських губерній): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Харк. нац. ун-т 
внутр. справ. Харків, 2006. 230 с.; Єгорова О. В. Юридична освіта в університетах України XIX 



21Історіографія проблеми та джерельна база дослідження

ній освіті, освітньому праву та атестаційній справі України періоду її вхо-
дження до складу Російської імперії. Серйозним здобутком у цьому плані 
є також розвідки з історії університетської юридичної науки П. С. Берзі-
на, Л. Г. Заблоцької, О. М. Ковальчука, С. М. Мельника, О. В. Нагорнюк, 
Н. О. Пасічник39. Останні десятиріччя стали періодом створення ще низки 
праць, у яких тим чи іншим чином порушувалися питання юридичної осві-
ти та науки в Україні. Серед них привертають увагу фундаментальні праці 
«Юридична наука і освіта на Україні»40 та «Академічна юридична думка»41. 
Історія та сучасність вітчизняної юридичної освіти і науки були тематикою 
науково-практичних конференцій, зокрема історико-правових42, та спеціаль-
них збірок наукових праць43.

2. Праці, які розкривають історію заснування та діяльності спеціаль-
них 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 укра-
їнських землях: Волинського (Кременецького) (1805–1833), Рішельєвського 
(1817–1865) та Ніжинського (1820–1875). Хоча варто визнати, що історіо-

– початку XX ст. (етапи та особливості розвитку): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Нац. гірничий 
ун-т. Донецьк, 2004. 199 с.; Костенко І. В. Наукова титулатура України в контексті світового 
досвіду: витоки, розвиток, сучасні правові реалії: монографія. Київ: НТУУ «КПІ», 2011. 204 с.; 
Писарєва Е. А. Організаційно-правові основи діяльності університетів Російської імперії другої 
половини ХІХ ст. (на матеріалах України): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Харк. нац. ун-т 
внутр. справ. Харків, 2001. 223 с.

39  Берзін П. С. Київська школа кримінального права (1834–1960 рр.): історико-правове до-
слідження: 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ: «ВД «Дакор», 2013. 1144 с.; Заблоцкая Л. Г. Ис-
тория развития науки международного права в Киевском университете в дооктябрский период : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10 / Киев. гос. ун-т. Киев, 1991. 27 с.; Ковальчук О. М. 
Розвиток теорії права в Київському університеті в ХІХ – на початку ХХ століття : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2002. 19 с.; Мель-
ник С. М. Учені-юристи Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі 
кримінального процесу. Київ: Видавничий центр «Київський університет», 2000. 270 с.; Нагор-
нюк О. В. Питання загальної частини кримінального права в працях О. Ф. Кістяківського : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків, 2004. 
20 с.; Пасічник Н.О. Фінансова і фінансово-правова наука і освіта в Наддніпрянській Україні в 
ХІХ – на початку ХХ століття. Кропивницький: Видавництво «Код», 2018. 434 с.

40  Юридична наука і освіта на Україні / авт. кол.: Ю. С. Шемшученко та ін. Київ: Наук. думка, 
1992. 300 с.

41  Академічна юридична думка / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ: Ін Юре, 1998. 503 с.
42  Юридична наука та освіта: історія, сучасність, перспективи: матеріали ІХ історико-право-

вої конференції (м. Рівне, 6–8 червня 2003 р.) / ред. кол.: І.Б. Усенко (голова), І.В. Музика (відп. 
секр.), О.Н. Ярмиш та ін. Київ, 2004. 304. с. 

43  Юридична освiта i правова держава: до 150-рiччя Юридичного iн-ту ОДУ. Одеса, 1997. 279 с.
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графія з даної теми має головним чином історичний характер, правові ж ас-
пекти в цих працях або зовсім не були предметом розгляду, або їм приділя-
лась недостатня увага. Спеціальних праць, присвячених Львівському ліцею 
(1805–1817), що діяв на українських територіях, якими володіла Австрійська 
імперія, не знайдено, однак матеріал про його діяльність містить вже згадана 
ґрунтовна праця з історії Львівського університету44.

Основу дореволюційної літератури розвитку освіти і науки у Волин-
ському ліцеї здебільшого становлять польськомовні публікації. Найперші 
розвідки, що торкаються зазначеного питання, присвячені визначенню ролі 
Т. Чацького у заснуванні закладу, які з’явилися відразу після його смерті. На-
приклад, це промова А. Осінського «Про життя і працю Тадеуша Чацького» 
(«O życiu i pismach Tadeusza Czackiego») (Кременець, 1816) та замітка С. По-
тоцького «Похвала Тадеуша Чацького» («Pochwala Tadeusza Czackiego») 
(Варшава, 1818), що стали бібліографічною рідкістю.

Спроби розкрити науковий доробок закладу, його освітні традиції, сту-
дентське життя були здійснені вже після 40-х років ХІХ ст. у спогадах і що-
денниках 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. Анджейовського45.

Згодом з’явилися історичні, науково-популярні, краєзнавчі розвідки та 
публікації в церковних виданнях. Так, у другій половині ХІХ ст. побачили 
світ перші наукові розробки, що стосувалися діяльності Волинського (Кре-
менецького) ліцею і були тісно пов’язані з дослідженнями історії Універси-
тету св. Володимира. Зокрема, це праці М. Ф. Владимирського-Буданова, 
В. С. Іконникова та В. Я. Шульгіна46. Дані стосовно означеного питання міс-
тяться і в історичних працях П. М. Батюшкова та М. І. Теодоровича47. У книзі 
Т. Стецького «Волинь із статистичного, історичного та археологічного погля-
ду» («Volyn under statistical, historical and archeological view») (Львів, 1864) 

44  Finkel L. Historya uniwersytetu Lwowskiego. Lwów : Drukarnia E. Winiarza, 1894. Cz. 1. 
351 s.

45  Andrzejowski A. Ramoty starego Detiuka o Wołyniu. Wilno: nakładem i drukiem A.H. Kirkora, 
1861. T. 1. 224 s.; T. 2. 283 s.; T. 3. 338 s.; T. 4. 193 s.

46  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского Университета св. Владимира. 
Киев: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1884. Т. 1: Университет св. Владимира в царствование 
императора Николая Павловича. 674 с.; Киев и университет Св. Владимира при императоре Ни-
колае I. 1825–1855 / за ред. В. С. Иконникова. Киев: Изд-во С. В. Кульженко, 1896. 100 с.; Шуль-
гин В. Я. История университета св. Владимира. Санкт-Петербург: В тип. Рюмина, 1860. 230 с.

47  Батюшков П. Н. Волынь. Исторические судьбы Юго-Западного края. Санкт-Петербург: 
Тип. Об-ва «Общественная польза», 1888. 126 с.; Теодорович Н.И. Город Кременец Волынской 
губернии: исторический очерк. Почаев, 1890. 70 с.; Теодорович Н.И. История города Кременца, 
Волынской губернии: изд. 2-е, совершенно переработанное. Седлец, 1904. 141 с.
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в окремому розділі «Освіта на Волині» вміщений матеріал про ліцей48. А 
передумови виникнення, головні напрями функціонування закладу та аналіз 
діяльності Г. Коллонтая як одного з його засновників представлено в моно-
графії польського дослідника М. Яніка «Гуго Коллонтай» («Hugo Kołłą taj; 
monografi a z czterema podobiznami») (Львів, 1913)49. Наприкінці ХІХ ст. 
з’являлися й російськомовні праці з оцінками діяльності історичних поста-
тей, зокрема Т. Чацького50.

Утім, один із перших детальних літописів ліцею «Волинські Афіни» 
(«Ateny Wolynskie») створив Міхал Роллє у 1898 році. Автор у хронологіч-
ній 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, а в 2007 р. в Україні вийшло його ре-
принтне відтворення51.

Початок вивчення історії Рішельєвського ліцею було покладено у працях 
А. О. Скальковського та І. Г. Міхневича. Зокрема, це узагальнюючі розвід-
ки історії Одеси й Новоросійського краю А. О. Скальковского, в яких автор 
торкався й питань розвитку народної освіти52. У низці його праць для даного 
дослідження особливо помітні роботи «Общественное образование Ново-
российского и Бессарабского края в 1840 годах», «Материалы для истории 
образования в Одессе» та «Материалы для истории общественного образо-
вания в Одессе», де належну увагу приділено ліцею53.

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 

48  Stecki T. Volyn under statistical, historical and archeological view. Lviv, 1864. Vol. I. 388 p.
49  Janik M. Hugo Kołłą taj; monografi a z czterema podobiznami. Lwó w, Księ garnia Gubrynowicza 

i syna, Lwó w, 1913. 642 s.
50  Кудринский Ф. Фадей Чацкий. Киевская старина. 1893. Т. 40. С. 319–345. 
51  Роллє М. Афіни Волинські: нарис з історії освіти у Польщі / В. Короткий, Ю. Цимбал 

(упоряд.). Репринтне відтворення видання 1923 року. Київ: Либідь, 2007. 310 с.
52  Скальковский А. А. Первое тридцатилетие истории города Одессы: 1793–1823. Одесса: 

Городск. тип., 1837. 296 с.; Скальковский А. А. Хронологическое обозрение истории Новорос-
сийского края: 1730–1823. Ч. 2. Одесса: Городск. тип, 1838. 351 с.; Скальковский А. А. Участие 
Одессы в подвигах на поприще наук, отечественной истории и словесности. Сын отечества. 
1842. Ч. 3. № 6. Отд. 5. С. 19–68. 

53  Скальковский А. А. Общественное образование Новороссийского и Бессарабского края в 
1840 годах. Журнал Министерства народного просвещения. 1847. Ч. LIV. № 6. Отд. 5. С. 27–60.; 
Скальковский А. А. Материалы для истории образования в Одессе. Одесса, 1859. 23 с. (Отд. 
оттиск из «Южного сборника» 1859. № 4); Скальковский А. А. Материалы для истории обще-
ственного образования в Одесса. Одесса: Типография П. Францова, 1867. 34 с.
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учебные заведения Новороссийского края и Бессарабии» (1843 р.)54, яка 
містила 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»55 дає досить детальний огляд заснування, діяльності та 
найважливіших подій в історії ліцею як вищого навчального закладу. Хоча, 
як і більшість робіт того періоду, вона має описовий характер, однак зали-
шається доволі цінною, передусім багатою фактологічною базою. Зокрема, 
в ній подано короткі біографічні відомості викладацького складу, кількісні 
показники студентського контингенту та випускників, деякі підсумки ді-
яльності закладу тощо. Водночас автор показав, що ліцей був оригіналь-
ною школою за своїм устроєм, але згодом зазнав уніфікації із загальною 
освітньою системою Російської імперії і поступово наблизився до рівня 
університету.

Попри досить офіційний виклад матеріалу, ця книга стала пер-
шим і чи не єдиним у дореволюційній науковій літературі систем-
ним дослідженням історії Рішельєвського ліцею. У 1890 р. із нагоди 
двадцятип’ятиріччя Новоросійського університету була видана моно-
графія О. І. Маркевича56. Не заглиблюючись в історію Рішельєвського 
ліцею, автор книги приділив окрему главу детальному аналізу переду-
мов та підстав його перетворення в університет, побіжно торкаючись 
окремих питань внутрішнього життя закладу в останні роки його існу-
вання. Традиційно для таких видань автором було здійснено опис уні-
верситетських структурних підрозділів. Характеризуючи кафедри юри-
дичного факультету, О. І. Маркевич опирався на бібліографічні матері-
али 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-Ніколя57 

54  Михневич И. Г. Исторический взгляд на учебные заведения Новороссийского края и Бес-
сарабии. Одесса: Городская типография, 1843. 51 с.

55  Михневич И. Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 по 
1857 год. Одесса: в тип Л. Нитче, 1857. 200 с.

56  Маркевич А. И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университета. 
Историческая записка А. И. Маркевича и академические списки. Одесса: Экономическая типо-
графия, 1890. 734 с.

57  Юрченко П., Яковлев В. Аббат Николь и первые годы Ришельевского лицея. Новороссий-
ский календарь на 1891 год. Одесса, 1890. Отд. 4. С. 11–91.
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та професора М. Н. Мурзакевича58, генерал-губернаторів А. Є. Рішельє59 та 
М. С. Воронцова60, попечителів Одеського навчального округу Д. М. Кня-
жевича61 та М. І. Пирогова62. У періодичній пресі, особливо одеській, 
з’являються різноманітні статті, присвячені ранній історії ліцею63, публі-
куються спогади його вихованців64. Предметом досліджень 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 «Учебно-воспитательные за-
ведения, из которых образовался Ришельевский лицей. 1804–1817», де автор 
детально описав освітню діяльність єзуїтів Одеси, невдачу із заснуванням 
Одеської комерційної гімназії та протистояння герцога Рішельє і керівни-
цтва Харківського навчального округу в питаннях освітньої реформи почат-
ку ХІХ століття65. Роль Харківського університету в розвитку шкільництва в 
Одесі в першій чверті ХІХ ст. висвітлив Д. І. Багалій66. Історію ліцею та його 
роль у становленні освіти в місті Одесі розкрито в книзі Р. Є. Заузе «Исто-

58  Николай Никифорович Мурзакевич: автобиография / примечания и биографический 
очерк В. Д. Дабижа. Санкт-Петербург, 1886. VIII+233 с. 

59  Михневич И. Г. Биография герцога Ришелье, составленная профессором Ришельевского 
лицея Иосифом Михневичем. Одесса: В городской типографии, 1849. 27 с.; Герцог Арманд-
Эммануил Ришелье. Документы и бумаги о его жизни и деятельности. 1766–1822. Изданы 
под наблюдением Председателя Общества А.А. Половцова. Сборник Императорского рус-
ского исторического общества. Т. 54. Санкт-Петербург: Типография И.Н. Скороходова, 1886. 
ХХ+669 с.; Майков П. М. Герцог Ришелье в России. Русская старина. 1897. Т. ХС, июль. 
С. 38–49; О трудах Дюка Ришелье по части управления в полуденной России. Записки Одесского 
общества истории и древностей. Одесса, 1877. Т. Х. С. 396–406.

60  Мурзакевич Н. Н. Очерк заслуг, сделанных наукам почётным президентом общества свет-
лейшим князем Михаилом Семеновичем Воронцовым. Записки Одесского общества истории и 
древностей. Одесса, 1860. Т. 4. С. 395–413. 

61  Минаков И. Дмитрий Максимович Княжевич. Некролог. Новороссийский календар. 1860. 
С. 464–469.

62  Штрайх С. Я. Материалы к биографии Н. И. Пирогова (по неизданным архивным доку-
ментам). Русская школа. 1910. Т. ІІ. № 8. С. 58–71.

63  Блюменфельд Д. Из жизни Ришельевского лицея (по архивным данным). Известия 
Одесского библиографического общества. 1915. Т. 4. Вып. 2. С. 84–90; Штрайх С.Я. Новые 
материалы из истории старой Одессы. Одесский листок. 1916. 17 декабря; 1917. 23 января, 13 
февраля.

64  Сумароков А. Воспоминания об Одесском Ришельевском лицее с 1820 по 1828 г. Одесский 
вестник. 1885. № 254, № 258, № 265, № 266, № 281, № 288; Чижевич О.О. Город Одесса и одес-
ское общество (1837–1877). Из прошлого Одессы: сб. ст. / составлен Л. М. де-Рибасом. Одесса : 
издание Г. Г. Маразли, тип. Л. Кирхнер, 1894. С. 1–95.

65  Ленц Н. И. Учебно-воспитательные заведения, из которых образовался Ришельевский ли-
цей. 1804–1817. Одесса, 1903. 386 с.

66  Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Т. 2 
(1815–1835). Харьков: Тип. и лит. М. Зильберберга, 1904. 1136 с.
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рический очерк Ришельевской гимназии»67. Хоча ліцею відведено значну її 
частину, автор здебільшого опирався на матеріали праць А. О. Скальковсько-
го та І. Г Міхневича.

Окремі нариси про народну освіту та зокрема про Рішельєвський ліцей, 
містять узагальнюючі праці з історії міста Одеси. Так, розділ із матеріалом 
про ліцей «Духовная жизнь и народное образование» знаходимо в колек-
тивній монографії, присвяченій сторіччю міста68, в книгах із історії Одеси 
К. М. Смольянінова і Д. Г. Атлас69. Спогади про Рішельєвський ліцей, його 
викладачів та студентів вміщені в збірнику статей «Из прошлого Одессы», 
підготовленого Л. М. де-Рибасом та в збірці «Ришельевский лицей и Ново-
российский университет», виданій вихованцями ліцею та університету70.

Перший досвід дослідження історії Ніжинського ліцею князя Безбородь-
ка було представлено у книзі «Лицей князя Безбородко», виданій почесним 
попечителем закладу графом Г. О. Кушелевим-Безбородько в 1859 р.71 Ав-
тором історичного нарису діяльності ліцею з моменту його заснування до 
1856 р. був Н. В. Кукольник. У книзі також вміщено бібліографічні матері-
али його засновників, почесних попечителів, директорів та викладачів. На-
ступним дослідженням із історії ліцею стало друге перероблене та доповнене 
видання цієї книги, яке вийшло під заголовком «Гимназия высших наук и 
лицей князя Безбородко»72. 

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. Петуховим73. Нарис 

67  Заузе Р. Э. Исторический очерк Ришельевской гимназии. Одесса: тип. П. Францова, 1881. 88 с. 
68  Одесса. 1794–1894 / издание Городского общественного управления к столетию города. 

Одесса : тип. А. Шульце, 1894. LXXX, 852 c., 4 л. илл.
69  История Одессы. Составленая К. Смольяниновым. Одесса, 1853. 284+ХІV с.; Атлас Д. Г. 

Старая Одесса, её друзья и недруги. Одесса: тип. «Техник», 1911. 114 с.
70  Из прошлого Одессы: сб. ст. / составлен Л. М. де-Рибасом. Одесса : издание Г. Г. Мараз-

ли, тип. Л. Кирхнер, 1894. [2], III, [1], II, 398 c.; Ришельевский лицей и имп. Новороссийский 
университет: сборник, издаваемый бывшими воспитанниками лицея и университета / под ред. : 
П. К. Борзаковский, А. И. Маркевич, В. Я. Потопопов. Одесса : тип. ж.-ус. о-ва печ. дела, 1898. 
[8], 110, 76 с.

71  Лицей князя Безбородко. Издал граф Г. А. Кушелев-Безбородко. Санкт-Петербург: Тип. 
имп. Акад. наук, 1859. 206 с.

72  Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. Издание второе, исправленное и допо-
лненное. Санкт-Петербург: в тип. Безобразова и комп., 1881. 474 с.

73  Лавровский Н. А. Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине (1820–1832). Киев: 
тип. М. П. Фрица, аренд. Керер, 1879. 158 с.; Петухов Е. В. Гимназия высших наук кн. Безбород-
ко в Нежине. 1820–1832. (К 75-летию со дня основания): Исторический очерк. Санкт-Петербург, 
1895. 61 с.; Петухов Е. В. Гимназия высших наук князя Безбородко в Нежине. Журнал Минис-
терства народного просвещения. 1895. Ч. СССІ. С. 72–129.
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з історії Юридичного ліцею був підготовлений І. О. Сребницьким, а дослі-
дження Т. В. Локотя спрямоване на визначення причин та підстав перетво-
рення ліцею на історико-філологічний інститут74. Тоді ж з’являються і перші 
біографічні праці, зокрема стаття, присвячена пам’яті професора І. І. Патла-
євського75.

У радянський час ліцеї були визнані «буржуазними навчальними закла-
дами», тож за таких умов проведення серйозних наукових досліджень роз-
витку ліцейської освіти практично стало неможливим. Радянських учених 
переважно цікавила їх історія в контексті політичної та ідеологічної бо-
ротьби, участі ліцейських викладачів і студентів у громадсько-політичних 
рухах76.

У довоєнний період чи не єдиною працею, яка торкалася історії ліцеїв і 
була опублікована в радянській Україні, стала розвідка М. П. Василенка «Кре-
мінецький ліцей та університет св. Володимира»77. Це історико-юридичне до-
слідження, 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 Ново-
российского (Одесского) университета: историографическое исследование»78. 
Хоча вона має чітко виражену негативну характеристику діяльності ліцею, 
акцентуючи увагу на «чиновницько-єзуїтській рутині» в навчанні та неспро-
можності закладу задовольнити попит на фахівців, ця праця цінна підбіркою 
іноземних видань, здебільшого французьких, які розкривають історію ліцею 
та діяльність учасників розбудови освіти в Одесі. 

74  Сребницкий И. А. Очерки по истории лицея кн. Безбородко (1832–1875). Нежин, 1895. 
39 с.; Локоть Т. В. Нежинский лицей князя Безбородко. Москва: в Типо-литографии Т-ва 
И. Н. Кушнерев, 1905. 36 с.

75  Палаузов В. Н. Памяти проф. И.И. Патлаевского. Одесса, 1885. VІІ с. 
76  Рябінін-Скляревський О. О. Масони в Рішельєвському ліцеї. Вісник Одеської комісії кра-

єзнавства при УАН. 1925. Ч. 2–3. Секція соц.-істор. С. 134–140; Рябінін-Скляревський О. О. 
Таємні товариства на півдні в епоху декабристів: масони, гетерія, філарети та вільнодумці. Рух 
декабристів на Україні: Ювілейне видання Укрцентрархіву. Харків, 1926. С. 117–168. 

77  Василенко М. П. Кремінецький ліцей і Університет св. Володимира. Історико-юридична 
розвідка. Вибрані твори: в 3 т. / відп. ред. Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко. Київ: ТОВ «Видав-
ництво «Юридична думка»; Видавничий дім «Академперіодика», 2006. 560 с. (Т. 2: Юридичні 
науки). С. 215–254.

78  Готалов-Готлиб А. Г. Ришельевский лицей – предшественник Новороссийского (Одесско-
го) университета: историографическое исследование. Б. м. : б. г. – 82 с. Машинопись.
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Отже, спеціальні ґрунтовні дослідження з питань розвитку ліцейської 
освіти в радянський період не проводилися. Стислі нариси історії ліцеїв 
вміщувалися у вже згаданих радянських ювілейних виданнях, присвячених 
університетам, а про Юридичний ліцей князя Безбородька принагідно зга-
дували автори розвідок з історії Ніжинського інституту народної освіти (зго-
дом – Ніжинський педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя)79. У цих працях 
оцінка ліцейських освітніх традицій поступово змінювалася від негативних 
характеристик у ранню радянську добу до більш стриманих тверджень про 
ґрунтовність освіти ліцеїстів у працях 1970-х років. Радянська література 
про Львівський ліцей вичерпується короткою згадкою про його структуру в 
книзі «Львівський університет»80.

Натомість у зарубіжній літературі ХХ ст. активно вивчалася історія Во-
линського ліцею. Серед польських учених особливої уваги заслуговують 
праці Л. Яновського та М. Данілевічової81. Численні монографії та статті 
М. Данілевічової присвячені організації наукового життя ліцею, зокрема 
й студентського. У 1977 р. була опублікована книга французького вченого 
Д. Бовуа про шкільництво на литовсько-руських землях 1802–1832 рр. (у 
1991 р. її надрукували польською мовою під заголовком «Szkolnictwo polskie 
na ziemiach litewsko-ruskich 1803–1832»), де автор не оминув увагою Креме-
нецький ліцей як найголовніший, після Віленського університету, навчаль-
ний заклад на литовсько-руських землях82.

Досить багатогранною є й сучасна історіографія ліцейської освіти. Окре-
мі проблеми знайшли відображення в дослідженнях як українських, так і 
зарубіжних учених. Серед них помітне місце займають узагальнюючі праці з 

79  Никонов С. М. От привилегированного лицея к пролетарскому ВУЗу (к 105-й годовщи-
не Нежинского института народного образования). Записки Ніжинського інституту народної 
освіти. Ніжин, 1925. Кн. 2–3. С. 90–120; Даденков М.Ф. З історії Ніжинського державного пе-
дагогічного інституту ім. М. В. Гоголя. Наукові записки. Чернігів, 1940. Т. 1. С. 12–41; Пенський 
І. І., Королевич О. Д. Минуле і сучасність Ніжинської вищої школи. Наукові записки. Чернігів, 
1940. Т. 1. С. 42–57; Кузнецов Д. 125 років вищої школи в Ніжині. Наукові записки. Ніжин, 
1949. Т. ІІ. С. 7–15; Васильківський Г. П. Ніжинський державний педагогічний інститут імені 
М. В. Гоголя. Київ, 1970. 56 с.

80  Львівський університет : монографія / відп. ред. В. Чугайов. Львів : Вид-во при Львів. держ. 
ун-ті вид. об’єднання «Вища школа», 1986. С. 20.

81  Janowski L. W płomieniach Wilna i Krzemieńca. Wilno, 1923. 260 s.; Danielewiczowa 
M. Zycie literackie Krzemieńca w latach 1813–1816. (Przyczynek do dziejyw Gimnazium 
Wolyńskiego w Krzemiencu). Rocznik Wolyński. Rywne, 1931. T. 2. S. 128–148; Danilewiczowa 
M. Towarzystwo Uczniyw Liceum Wolyńskiego, cwiczancych sie w porzadnem mywieniu i 
pisaniu (Kremieniec 1818–1823). (Zarys dziejyw organizacji). Rocznik Wolyński. Rywne, 1934. 
T. 3. S. 297–333; Danilewiczowa M. Zycie naukowe dawnego Liceum Krzemienieckiego. 
Warszawa, 1937. 101 s.

82  Beauvois D. Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803–1832. Т. I, II. Rzym-
Lublin, 1991. 460 s.
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історії розвитку освіти в західноукраїнських землях та безпосередньо в Кре-
менецькому 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 історі-
ографія 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 при-
свячені Рішельєвському ліцею та ліцею князя Безбородько83. Між тим, про 
Кременецький ліцей автор зробив лише коротку згадку у вступі до видання. 
Історія ліцеїв Російської імперії як закладів особливого типу досліджена ро-
сійськими вченими й на дисертаційному рівні84, але українські (за територі-
єю) 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 від-
булася в м. Тернополі в 1991 р., низка доповідей якої була присвячена Кре-
менецькому ліцею85. Першими ж комплексними дослідженнями ліцейської 
освіти стали праці педагогічного й історичного напряму. Зокрема, у 1994 р. 
побачила світ розвідка А. В. Лопухівської «З історії розвитку гімназій і ліце-
їв в Україні», де автором були систематизовані матеріали про зміст навчан-
ня, організаційні основи, методичні здобутки цих закладів у ХІХ столітті86. 
Книга С. Р. Чуйка «Ліцеї України (ХІХ–ХХ ст.)», опублікована у 1996 р., 
отримала подальший розвиток у його дисертації «Організація навчального 
процесу в ліцеях України (ХІХ – перша половина ХХ ст.)» (1999 р.), де 
окрім трьох українських (за територією) ліцеїв Російської імперії згадано 
і Львівський87. Він же присвятив окрему статтю засновнику Кременецько-

83  Егоров А. Д. Лицеи России. (Опыт исторической хронологии): в 5 кн. Иваново, Иван. 
инж-строит. ин-т, 1993. Кн. 1: Ришельевский лицей. 172 с.; Егоров А. Д. Лицеи России. (Опыт 
исторической хронологии): в 5 кн. Иваново, Иван. инж-строит. ин-т, 1994. Кн. 2: Лицей князя 
Безбородко. 129 с.

84  Полякова Л. В. Развитие лицейского образования в России в XIX – начале XX вв.: ав-
тореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Ярославский гос. педаг. ун-т. Ярославль, 1997. 17 с.; 
Диссон Ю. А. Лицеи и благородные пансионы в системе народного просвещения России в пер-
вой трети XIX века: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломо-
носова. Москва, 2010. 26 с.

85  Гімназії і ліцеї: минуле, сучасне, майбутнє: тези доповідей науково-практичної конферен-
ції. Ч. 1: Традиції і досвід / редкол.: А. В. Вихрущ, Б. П. Фенюк, Б. В. Хаварівський. Тернопіль: 
ТДПІ, 1991. 113 с.

86  Лопухівська А.В. З історії розвитку гімназій і ліцеїв в Україні. Київ: ІСДО, 1994. 100 с.
87  Чуйко С. Р. Ліцеї України (ХІХ–ХХ ст.). Тернопіль: Ліком, 1996. 140 с.; Чуйко С. Р. Організа-

ція навчального процесу в ліцеях України (ХІХ – перша половина ХХ ст.): дис. ... канд. пед. наук: 
13.00.01 / Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 1999. 207 с. 
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го ліцею – Г. Коллонтаю88. Ліцейську освіту півдня України досліджував 
В. В. Бобров89, а західноукраїнських земель – І. Є. Курляк90. Окремі аспек-
ти діяльності ліцеїв, їх роль у соціокультурних процесах регіонів Украї-
ни, різноманітні проблеми ліцейської освіти досліджували 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.91 

Перші спроби в сучасній українській історіографії в повному обсязі від-
творити історію окремих ліцеїв здійснили: С. М. Коляденко «Кременець-
кий ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)», Є. А. Ковальов 
«Рішельєвський ліцей в соціально-культурних процесах Південної України 
(перша – друга третини ХІХ ст.)» та А. О. Торубара «Ніжинський юридичний 
ліцей в освітньому просторі, науковому та соціокультурному житті України 

88  Чуйко С. Р. Гуго Коллонтай – ідеолог та засновник «Польського Оксфорда» в Кременці. 
Наукові записки Теорнопільського національного педагогічного університету. Тернопіль, 2008. 
№ 1. С. 83–90 (Серія «Педагогіка»).

89  Бобров В. В. Становлення та розвиток ліцеїв і гімназій Півдня України у XIX – на початку 
XX століть : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Державна академія керівних кадрів освіти. Київ, 
1998. 250 с.

90  Курляк І. Є. Класична освіта на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ 
століття). Історико-педагогічний аспект. Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. 328 с.

91  Гребцова И. С. Периодические издания Ришельевского лицея. Социальные науки. Мо-
сква, 2002. Вып. 5. С. 68–81; Даюк Ж. Ю. Вплив Кременецького ліцею на культурно-просвіт-
ницькі традиції регіону (перша половина ХІХ ст.). Вісник Житомирського державного універ-
ситету імені Івана Франка. 2010. № 54. С. 166–170; Даюк Ж. Ю. Культурно-просвітницька 
діяльність викладачів та випускників Кременецького ліцею в Україні (XIX – поч. XX ст.) : 
автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир, 2011. 
20 с.; Левківський М. В., Павленко В. В. Діяльність іноземних викладачів гуманітарних дис-
циплін у Кременецькому ліцеї. Инновации в высшем образовании: проблемы и перспективы.
Київ: ВІКНУ, 2010. Вип. 24. С. 245–251; Самойленко Г. В. Ніжинська вища школа 1820–1995. 
Ніжин, 1995 105 с.; Самойленко Г. В., Самойленко О. Г. Ніжинська вища школа: від Гімназії 
вищих наук до університету: сторінки історії. Ніжин, 2000. 288 с.; Самойленко Г. В., Само-
йленко О. Г. Ніжинська вища школа: сторінки історії. Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя; ТОВ 
«Вид-во «Аспект-Поліграф», 2005. 420 с.; Сич М. Ніжинське вільнодумство ХІХ ст. у контек-
сті європейської цивілізації. Українознавчий альманах. 2012. Вип. 8. С. 114–117; Сейко Н. А. 
Польське шкільництво на Волині-Житомирщині у ХІХ – першій половині ХХ ст.: монографія. 
Житомир: Житомирський держ. педагогічний ун-т ім. І. Франка, 2002. 156 с.; Сейко Н. А. До-
брочинність поляків у сфері освіти України (ХІХ – поч. ХХ ст.). Київський учбовий округ: 
монографія. Житомир: ЖДУ, 2006. 318 с.; Павленко В. В. Кременецький ліцей як чинник 
освітнього розвитку Волинського регіону: історичний аналіз. Професійно-педагогічна освіта: 
особистісно орієнтований підхід: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во 
ЖДУ ім. І.Франка, 2012. С. 405–429; Пасічник Н. Викладання науки про фінанси у Ніжинсько-
му юридичному ліцеї князя Безбородька. Наукові записки Тернопільського національного пе-
дагогічного університету імені Володимира Гнатюка / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Терно-
піль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 1. Ч. 2. С. 106–115 (Серія «Історія»); 
Ятищук В. О. Кременецький ліцей як спільний дериват українсько-польських відносин. Гілея. 
Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. Київ: Вид НПУ ім. М. П. Драгоманова, 
2011. Вип. 51 (№ 9). С. 132–136.
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(1840–1875 рр.)»92. Значним науковим здобутком стали біографічні студії, 
присвячені видатним ліцейським ученим, серед яких є й розвідки про юрис-
тів: О. М. Богдановського, М. Х. Бунге, М. С. Власьєва, Ф. І. Леонтовича, 
С. В. Пахмана, П. К. Скорделі93. 

Серед польських учених вагомий внесок у вивчення питання організації 
діяльності Кременецького ліцею зробив Л. Заштовт у фундаментальній праці 
про розвиток освіти на приєднаних від Речі Посполитої до Російської імперії 
землях94. Окрім аналізу шкільної освіти на територіях Литви і України, ав-
тор особливу увагу звернув на діяльність центральних російських освітніх 
установ. Утім, названий твір не вичерпує всіх публікацій такого роду про 
Кременецький ліцей. Чималий інтерес у цьому плані викликають розвідки 
А. Шмит, Я. Ходаковської, А. Фабіановські95.

92  Коляденко С. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Жи-
томир, 2002. 131 с.; Ковальов Є. А. Рішельєвський ліцей в соціально-культурних процесах 
Південної України (перша-друга третина ХІХ ст.): дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Київський 
університет ім. Б. Грінченка. Київ, 2010. 222 с.; Торубара А. О. Ніжинський юридичний ліцей 
в освітньому просторі, науковому та соціокультурному житті України (1840–1875 рр.): дис. ... 
канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2016. 263 с.

93  Гребцова И. С. Профессор Ришельевского лицея А. М. Богдановский. Р. Ф. Кайндль і 
українська історична наука : матеріали міжнар. наук. семінару «Кайндлівські читання» 22–23 
травня 2004 р. Частина 2. Вижниця: Черемош, 2004. С. 160–167; Степанов В.Л. Н.Х. Бунге: судь-
ба реформатора. Москва, 1998. 430 с.; Соломаха А., Юрченко О. Розвиток засад поліцейського 
права у працях і діяльності Миколи Бунге. Вісник Академії управління МВС. Теоретичні і прак-
тичні аспекти розвитку права. 2010. № 2 (14). С. 74–82; Ковальов Є. А. Із біографії професора 
М. С. Власьєва (1832–1872). Знаки питання в історії України: особа і суспільство в історико-
культурному просторі: Збірник матеріалів ІV Міжнародної конференції. Ніжин: Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя, 2009. С. 76–80; Музичко О. Є. Історик Федір Іва-
нович Леонтович (1833–1910): Життя та наукова діяльність. Одеса: Астропринт, 2005. 208 с.; 
Федір Іванович Леонтович (1833–1910): біобібліографічний покажчик / упоряд., авт. передм. 
та вступ. ст. О. Є. Музичко; Одеський національний ун-т ім. І. І. Мечникова. Одеса, 2005. 
149 с. (Серія «Біобібліографія вчених ун-ту. Випуск «Історики»); Бондарук Т. І. Професор Фе-
дір Іванович Леонтович: нотатки до інтелектуальної біографії (1833–1910). Часопис Київського 
університету права. 2018. №4. С. 14–18. Головко О. М., Греченко В. А. С. В. Пахман як теоре-
тик та історик права. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2013. 
№ 2. С. 6–15; Абухін Р. Д. Видатний представник вітчизняної цивілістики С.В. Пахман: штри-
хи до біографії. Митна справа. 2015. № 2. С. 29–36; Берзін П. Цивіліст, який прямував доро-
гою кримінального права (Пантелеймон Костянтинович Скорделі). Юридична Україна. 2016. 
№ 9–10. С. 96–109. 

94  Zasztowt L. Szkolnictwo na ziemiach litewsko-ruskich (od 1795 roku). Historia i współczesność 
języka polskiego na Kresach wschodnich. Warszawa, 1997. S. 203–298; Zasztowt L. Kresy 1832–1864. 
Szkolnictwo na ziemiach Litewskich i Ruskich dawnej Rzeczypospolitej.Warszawa, 1997. 452 s.

95  Шмит А. Директори і префекти гімназії та ліцею в Кременці. Волинські Афіни. 1805–1833. 
Тернопіль: Богдан, 2006. С. 51–62; Шмит А. Кременецький ліцей як зразок просвітницької 
моделі школи на території України у першій половині ХІХ століття: монографія / наук. ред. 
Г. Стронський. Кременець, 2012. 235 с.; Ходаковська Я. Волинська гімназія та Волинський ліцей 
у Кременці (1805–1833 рр.). Волинські Афіни. 1805–1833. Тернопіль: Богдан, 2006. С. 23–40; 
Волинська гімназія у Кременці (У 200-річчя заснування Т. Чацьким і Г. Колотнайом Волинської 
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Однак зауважимо, що на тлі значної уваги, яка приділяється сучасними 
дослідниками історії ліцеїв, досвід вивчення становлення й розвитку юри-
дичної освіти та науки в цих закладах недостатній. Чи не єдину спробу 
розкрити юридичну складову освіти Ніжинського та Рішельєвського ліцеїв 
частково здійснила у своїй дисертації О. Л. Войно-Данчишина96. А літопис 
Львівського ліцею на основі архівних матеріалів спробував відновити львів-
ський дослідник В. С. Кахнич97.

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 жі-
ноча освіта. На території українських губерній вона була представлена як 
університетською освітою, так і громадськими, приватними вищими жіно-
чими курсами та окремими спільними для чоловіків і жінок вищими на-
вчальними закладами. Але диплом про вищу юридичну освіту на теренах 
України (за межами університетів) жінки могли отримати лише закінчив-
ши 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 здобува-
ли випускники Новоросійського (Одеського) вищого міжнародного інсти-
туту, де спільно навчалися чоловіки й жінки. Окреме юридичне відділен-
ня 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.

Насамперед підкреслимо, що перші звернення до питання про необхід-
ність запровадження у Російській імперії системи вищої жіночої освіти або 
хоча б окремих її елементів належать до другої половини ХІХ століття. У 
літературі цього періоду розвиток освіти жінок розглядався в статтях з іс-
торії культури як полеміка щодо вирішення жіночого питання та у працях, 

гімназії у Кременці) / авт. кол.: А. Фабіановські, Й. Ходаковська. Варшава: Суспільний Комітет 
Святкування 200-річчя заснування Волинської Гімназії у Кременці, а також Богдан д, 2005. 22 с.

96  Войно-Данчишина О.Л. Правове регулювання вищої юридичної освіти і науки в Росії в 
ХІХ ст. (на матеріалах українських губерній): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Харк. нац. ун-т 
внутр. справ. Харків, 2006. 230 с. 

97  Кахнич В.С. Становлення і розвиток правової освіти та науки на юридичному факультеті 
Львівського університету (XVII–XX ст.): історико-правове дослідження: дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.01 / Львівський національний університет. Львів, 2012. 256 с. 
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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 регулюван-
ню, зокрема проблемі університетської освіти жінок, а потім і власне діяль-
ності жіночих шкіл98. Серед значної кількості таких робіт варто відмітити 
публікації М. Л. Песковського, де автор розкрив не лише причини організації 
перших вищих жіночих курсів, їх історію, аналізував систему вищої жіночої 
школи і закономірності її розвитку, а й зробив висновок про помилковість 
розділення освіти за гендерним принципом99.

На початку ХХ ст. з’являються й перші спроби узагальнюючих дослі-
джень з історії жіночої освіти імперії та зокрема роботи О. Ліхачової, Н. Зін-
ченко, О. М. Деревицького, М. І. Покровської, В. Теплова та ін.100 Варто на-
звати й історико-юридичну розвідку та кілька пізніших публікацій К. Р. Шо-
холь101, які містять фактичні матеріали історії виникнення самих вищих 
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 (О. Ліхачова, О. М. Деревиць-
кий, К. Р. Шохоль).

Невелика, але змістовна праця О. М. Щербини, в якій автор вивів п’ять 
головних аргументів затятих недругів університетської жіночої освіти: 
1) спільне навчання чоловіків і жінок приведе до «розпусти»; 2) освіта від-
волікає жінок від виконання обов’язків дружини, матері та господині; 3) пе-
реповнення університетів; 4) нездатність жінок до самостійної творчої ді-
яльності; 5) формальна підстава – законодавча заборона університетської 

98  Бёмерт В. Университетское образование женщин. Санкт-Петербург: Тип. П. П. Меркуло-
ва, 1873. 40 с.; Ливрон В. Женские учебные заведения. Статистическое обозрение Российской 
империи. Санкт-Петербург, 1875. 420 с.

99  Песковский М. Образование женщин у нас и за границей. Русская мысль. 1886. № 7. 
С. 86–73; Песковский М. Л. Университетская наука для русских женщин. Русская мысль. 1886. 
№ 11. С. 59–78; № 12. С. 31–46; Песковский М. Очерк истории высшего женского образования в 
России (за 20 лет). Наблюдатель. 1882. № 4. С. 74–92; № 5. С. 164–177; № 6. С. 117–135.

100  Санкт-Петербургские Высшие Женские курсы за 25 лет. 1878–1903. Очерки и материалы. 
Санкт-Петербург: Тип. И. Н. Скороходова, 1903. 260 с.; Лихачёва Е. Материалы для истории 
женского образования в России 1856–1880. Санкт-Петербург, 1901. 647 с.; Зинченко Н. Женское 
образование в России. Исторический очерк. Санкт-Петербург, 1901. 49 с.; Деревицкий А.Н. 
Женское образование в России и за границей. Исторические справки и практические указания. 
Одесса. 1902. 164 с.; Покровская М. И. О высшем женском образовании в России. Санкт-
Петербург, 1906. 210 с.; Теплов В. Пятидесятилетие высшего женского образования в России. 
Вестник воспитания. 1910. № 9. С. 117–132.

101  Шохоль К. Р. Высшее женское образование в России. (Историко-юридический очерк). 
Санкт-Петербург, 1910. 150 с.; Шохоль К. Р. К вопросу о развитии высшего женского образо-
вания в России. Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. 1912. Ч. XL. 
С. 153–195; 1913. Ч. XLІV. С. 1–36; 1913. Ч. XLVІ. С. 1–58.
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жіночої освіти102. Вважаючи їх штучно надуманими, О. М. Щербина вбачав 
можливим їх усунення у законодавчому порядку в новому університетсько-
му статуті.

Окрему групу робіт становлять огляди історії і фактичного стану за окре-
мі роки діяльності вищих жіночих курсів. Хоча ці праці мають яскраво вира-
жений публіцистичний характер, вони цікаві як джерелознавчі103. Водночас 
вони цінні насамперед тим, що містять різноманітний фактичний матеріал, 
описують процес відкриття закладів, професорсько-викладацький склад, ви-
світлюють основні напрями і форми організації навчальної діяльності, хід 
формування матеріально-технічної бази тощо. Деякі свідчення безпосеред-
ніх очевидців подій подають цікаві факти з історії окремих жіночих шкіл, зо-
крема у спогадах А. Л. Іконникової104, праці випускниці ОВЖК Д. Г. Атлас105 
та нарисі І. А. Линниченка «15-летие Одесских женских курсов», опубліко-
ваному в жовтні 1918 р. у газеті «Одесские новости».

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; працю О. А. Назаревського про 
перші роки діяльності Київських вищих жіночих курсів у ХІХ ст., а нарис іс-
торії Одеських вищих жіночих курсів В. Ф. Лазурського так і залишився в 
рукописі106. Важливою складовою історіографії дослідження даного періоду 

102  Щербина А. М. О допущении женщин в университет. Москва: Тип. В. М. Саблина, 1910. 16 с.
103  Краткий обзор истории и современного состояния Высших женских курсов в г. Киеве. 

Киев: Тип. Т. Г. Майнандера, 1913. 32 с.; Высшие женские курсы в г. Киеве: Краткий обзор исто-
рии и современного состояния высших женских курсов в Киеве. Саратов, 1915. 35 с.; Одесские 
высшие женские курсы в 1909 г. Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. 
1910. Ч. ХХХ. С. 1–18; Одесские высшие женские курсы. Отчет о деятельности Общества помо-
щи нуждающимся курсисткам Одесских высших женских курсов за 1909–1912 акад. год. Одесса: 
Тип. Одесские новости, 1913. 43 с.; Одесские Высшие женские курсы. Одесса : Тип. Одесские 
новости, 1911–1913. 18 с.; Отчет общества вспомоществования слушательницам Одесских ВЖК 
за 1911–1912 акад. г. Одеса, 1913. 37 с.; Высшие женские курсы, учрежденные Обществом вза-
имопомощи трудящихся женщин. Отчет за 1912 год. Харьков: Тип. С. Иванченко, 1914. 52 с.; 
Высшие женские курсы, учрежденные Обществом взаимопомощи трудящихся женщин. Отчет за 
1914 год. Харьков: Тип. С. Иванченко, 1914. 55 с.; Высшие женские курсы, учрежденные Об-
ществом взаимопомощи трудящихся женщин. Отчет за 1915 год. Харьков: Тип. М. Зильберберг и 
сыновья, 1916. 58 с.; Отчет о деятельности Харьковских Высших женских курсов, учрежденных 
Обществом взаимопомощи трудящихся женщин за 1915 г. Харьков, 1916. 35 с.

104  Иконникова А. Л. Воспоминания о деятельности Федора Яковлевича Фортинского на 
ВЖК в Киеве. Чтения в историческом обществе Нестора летописца. 1903. Кн. 17. Вып. 2. 
С. 67–75.

105  Атлас Д. Г. Старая Одесса, её друзья и недруги. Одесса: тип. «Техник», 1911. 114 с.
106  Багалій Д. І. Справа про допуск жіноцтва в університети. Архівна справа. 1927. № 2–3. 

Дод. Червоний Архів. С. 14–20; Назаревський О. А. До історії вищої жіночої освіти на Україні (З 
життя Київських жіночих курсів 70–80-х рр.). Життя й революція. 1927. № 4. С. 111–118; Лазур-
ский В. История Одесских Высших женских курсов (рукопись). ДАОО. (Держ. архів Одеської 
обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7528.
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є бібліографічні статті та статті-некрологи, які опосередковано окреслюють 
діяльність професури жіночих курсів, зокрема про директора Одеських ви-
щих жіночих курсів О. Я. Шпакова107.

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 і місця в 
суспільно-політичному житті імперії108. Радянські автори нерідко однобічно 
трактували жіночий рух і процес боротьби за освіту як одну із форм класової 
боротьби, залишаючи поза увагою проблеми загального розвитку системи 
вищої освіти Російської імперії. Водночас було розпочато вивчення загаль-
них питань освіти, історії школи й педагогічної думки. У цих дослідженнях 
належну оцінку отримала й дореволюційна вища жіноча школа109. Між тим 
комплексні роботи здебільшого присвячувалися питанням університетської 
освіти жінок або столичним жіночим закладам110.

Натомість літератури з історії становлення та розвитку вищої жіно-
чої освіти в університетських центрах України було досить мало. У 1950–
1970 рр. з’явилися невеликі праці, присвячені жіночим освітнім закладам 
в Україні (Т. М. Федотова, О. М. Титова)111. Хоч і фрагментарно, але звер-
тається до історії Київських та Одеських курсів В. Р. Лейкіна-Свірська112, 
називаючи їх великими центрами жіночої вищої освіти. У 1980-х рр. підго-

107  Загоровський Є. О. Я. Шпаков. Професор, історик права 1868–1927 (некролог). Східний 
світ. 1928. № 2. С. 5–7; Загоровский Е. Профессор А. Я. Шпаков (некролог). Записки Одеського 
інституту народного господарства. Т. 1. 1928. С. І–VІ; Хмельницкий И. Памяти професора А. 
Я. Шпакова. Вісник Одеської комісії краєзнавців. 1929. № 4–5. С. 6; Покровский А. Профессор 
А. Я. Шпаков (некролог). Право и жизнь. 1928. Т. 1. С. 77–79. 

108  Ефремова Н. П. Шестидесятницы. Вопросы истории. 1978. № 9. С. 78–91; Тишкин Г. А. 
Женский вопрос в России в 50–60 гг. XIX в. Ленинград, 1984. 178 с.; Павлюченко Э.А. Женщины в 
русском освободительном движении: от М. Волконской до В. Фигнер. Москва: Мысль, 1988. 296 с.

109  Бутягин А. С., Салтанов Ю. А. Университетское образование в СССР. Москва: Москов-
ский ун-т, 1957. 296 с.

110  Московские высшие женские курсы (1872–1918). Московский государственный педа-
гогический институт им. В.И. Ленина. Москва, 1972. С. 9–14; Санкт-Петербургские высшие 
женские (Бестужевские) курсы. 1878–1918 : Сб. ст. / под общ. ред. проф. С.Н. Валка. 2-е изд. Ле-
нинград: Изд-во Ленингр.ун-та, 1973. 303 с.; Федосова Э.П. Бестужевские курсы – первый жен-
ский университет в России (1878–1918). Москва: Педагогика, 1980. 144 с.; Тишкин Г.А. Петер-
бургский университет и начало высшего женского образования в России. Очерки по истории 
Ленинградского университета. Ленинград, 1982. Т. 4. С. 137–206.

111  Федотова Т. Н. Н. Н. Ланге и Одесские Высшие женские курсы. Материалы конференции 
посвященной 100-летию со дня рождения профессора Н.Н. Ланге (1858–1958). Одесса, 1958. 
С. 20–22; Федотова Т. Н. О высшем женском образовании в Одессе. Труды Одесского универси-
тета. Т. 151. Серия филологические науки. 1961. Вып. 11. С. 184–191; Титова О. М. До питання 
про вищу жіночу освіту на Україні в другій половині XIX ст. Український історичний журнал. 
1971. № 10. С. 85–91. 

112  Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция в 1900–1917 гг. Москва: Мысль, 1981. 285 с.
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товлено розвідки та дисертацію І. Г. Малинко, де авторка на основі архівних 
матеріалів відтворює історію створення і діяльності вищих жіночих курсів в 
Україні113. Однак у всіх цих роботах звернення до вищої юридичної освіти 
жінок носили характер лише лаконічних тез.

Сучасні дослідження вищої жіночої освіти імперської доби найрізнома-
нітніші114. У полі зору вчених опинилися питання гендерної проблематики, 
ставлення влади до вищої освіти жінок, аналіз діяльності уряду, церкви, гро-
мадських установ в освітній сфері, ролі приватної ініціативи у формуванні 
освітніх традицій на теренах України у дореволюційний період тощо. При-
вертають увагу праці з історії жіночої освіти як усієї країни, так і окремих 
її регіонів115. Цікавий матеріал вміщено в історичних працях про суспіль-
но-політичний рух українських жінок за рівноправ’я, зокрема у сфері осві-
ти, де розкрито й діяльність вищих жіночих курсів (М. Богачевська-Хомяк, 
Л. Смоляр)116. 

113  Малинко И. Г. Создание высших женских курсов на Украине. Вопросы истории СССР. 
Харьков, 1983. Вып. 28. С. 128–133; Малинко И. Г. Деятельность высших женских курсов на Укра-
ине (конец ХІХ – начало ХХ вв.). Вопросы истории СССР. Харьков, 1984. Вып. 29. С. 121–127; 
Малинко И. Г. Высшее женское образование на Украине (вторая половина 19 – начало 20 века): дис. 
... канд. истор. наук: 07.00.02 / Харьковский государственный университет. Харьков, 1984. 215 с.

114  Вороніна М. С. Мешканки міст Харківської губернії: гендерна дискримінація та дина-
міка змін (1861–1917 рр.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний педа-
гогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2005. 205 с.; Удовицька Т. А. Громадські та приватні 
вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.) : дис. ... канд. іст. наук: 
07.00.01 / Харківський гуманітарний ун-т «Народна українська академія». Харків, 2002. 192 с.; 
Нижник В.В. Жіноче питання на прикладі вищої освіти у громадсько-політичному житті Росій-
ської імперії у другій половині ХІХ ст. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації 
профспілок України. 2005. № 5. С. 171–176; Драч О.О. Влада Російської імперії і Вищі жіночі 
курси на початку ХХ ст. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2010. Вип. ХVІІ. 
С. 100–109; Драч О. О. Діяльність спеціальних комісій 1870-х років з питань вищої жіночої осві-
ти в Російській імперії. Інтелігенція і влада. 2011. Вип. 22. С. 31–32 (Серія «Iсторія»); Павлова Т. 
Г. Харківське товариство взаємодопомоги трудящих жінок (1902–1919 рр.). Вісник Харківського 
національного університету імені В.М. Каразіна. 2014. № 1119. С. 44–49. 

115  Драч О.О. Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ – початку ХХ 
століття. Черкаси: «Вертикаль», видавець ПП. Кандич С.Г., 2011. 532 с.; Сидорова Т.Н. Развитие 
высшего женского образования в Приднепровье (начало ХХ века). Вестник Днепропетровского 
ун-та. Днепропетровск, 1994. Вып 1. С. 83–92 (Серия «История и философия науки и техни-
ки»); Павлова В.В. Вища жiноча освiта на Слобожанщинi в другiй половинi ХIХ на початку 
ХХ століття. Науковий вісник Харківського державного педагогічного ун-ту. Іст. науки. Вип. 2. 
Харків, 1999. С. 73–80; Савчук В.С. Вища жіноча освіта у Катеринославі: кінець ХІХ – початок 
ХХ ст. Історія України. Зб. на пошану акад. П.Т.Тронька. Вип.11. Київ, 2000. С. 127–138; Чут-
кий А. Професура Університету Св. Володимира і вища жіноча освіта у Києві (друга половина 
ХІХ – початок ХХ ст.). Історичний журнал. 2005. № 5. С. 87–92; Добровольська В.А. Історія 
жіночої освіти Півдня України (1901–1910 рр.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Херсонський 
нац. технічний ун-т. Херсон, 2006. 288 с.; Вірченко В. В. Жіночі навчальні заклади у м. Києві 
(1861–1920 рр.). Київ; Чернівці : Книги–ХХІ, 2007. 196 с.

116  Богачевська М. Дума України – жіночого роду. Київ, 1993. 110 с.; Богачевська-Хомяк 
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Варто виділити й монографії, дисертаційні роботи та наукові статті, які 
розкривають особливості функціонування провідних жіночих шкіл Києва, 
Харкова та Одеси117. Окремої уваги в цій групі праць заслуговують ґрунтовні 
дослідження К. А. Кобченко, М. С. Рижкової, О. В. Мельника, які на основі 
архівних джерел розкривають історію Київських, Харківських та Одеських 
жіночих курсів118. У сучасній літературі здійснено й спроби переосмислен-
ня значення діяльності відомих учених-викладачів жіночих навчальних за-
кладів. Такі біографічні праці присвячені й правникам: декану юридичного 
факультету ОВЖК О. Я. Шпакову, професорам Є. В. Васьковському, О. І. За-
горовському, К. О. Кузнєцову, Г. І. Тіктіну119. Є праці й про діяльність викла-
дачів КВЖК – Є. В. Спекторського, М. М. Цитовича120.

М. Білим по білому: Жінки в громадському житті України, 1884–1939. Пер. з англ. Київ, 1995. 
424 с.; Смоляр Л.О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України II пол. 
ХІХ – поч. ХХ ст.: сторінки історії. Одеса : АстроПринт, 1998. 408 с.; Смоляр Л.О. Жіночі студії 
в Україні: Жінка в історії та сьогодні. Одеса, АстроПринт, 1999. 435 с.

117  Дем’яненко Н. Київські вищі жіночі курси (1878–1920). Початкова школа. 1998. № 2. 
С. 44–46; Сукало А. М. З історії створення та діяльності вищих жіночих курсів у м. Києві. Вісник 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2000. Вип. 43. С. 14–17 (Се-
рія «Історія»); Плиско Л. М., Маслов М. П. Діяльність Харківських вищих жіночих курсів як важ-
ливий етап в історії становлення та розвитку Харківського державного педагогічного університету 
ім. Г. С. Сковороди (1907–1919). Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного 
університету ім. Г. С. Сковороди. 1999. Вип. 3. С. 81–84 (Серія «Історія та географія»); 
Коломієць Т. Становлення вищої жіночої освіти в Харкові на початку ХХ століття. Краєзнавство. 
2003. № 1–4. С. 141–144; Веселова Т. Н., Мельник О. В. Из истории высшего женского образова-
ния в Одессе (последняя треть ХІХ – нач. ХХ вв.). Записки исторического факультета. Одесса, 
1995. Вып. 1. С. 81–89; Добролюбский А. К истории женского высшего образования в Одессе в 
ХІХ – нач. ХХ вв. Південний захід. Одесика: Історико-краєзнавчий альманах. Одеса, 2009. Вип. 7. 
С. 16–37.

118  Кобченко К. А. «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих 
курсів: монографія. Київ: МП «Леся», 2007. 271 с.; Рижкова М. С. Освіта жінок у Харківській 
губернії: історико-педагогічний аспект: монографія. Харків: УІПА, 2013. 208 с.; Мельник О. В. 
Становлення та розвиток вищої жіночої освіти в Одесі (1879–1921 рр.): дис. ... канд. іст. наук : 
07.00.01 / Одеський національний політехнічний ун-т. Одеса, 2009. 242 с.

119  Музичко О. Є. Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олексій 
Якович Шпаков (1868–1927): біографічний нарис. Одеса, 2011. 224 с.; Музиченко П. Васьков-
ський Євген Володимирович. Юридичний вісник. 1995. № 4. С. 89; Корнієнко І. В. Науково-юри-
дична та педагогічна спадщина професора Є. В. Васьковського : дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.01 / Одеська юридична академія. Одеса, 2013. 219 с.; Бачур Б.С. Забытые имена: Алек-
сандр Иванович Загоровский (к 150-летию Одесского (Новороссийского) университета). Право-
ва держава, 2015. № 19. С. 8–12; Березкин А.В. Профессор Восточного института К. А. Кузне-
цов (1883–1953). Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 
2009. № 1. С. 9–14; Скрипник М. О. Г. І. Тіктін – видатний український вчений і патріот. Інтелі-
генція і влада. 2003. Вип. 1. С. 169–176.

120  Ульяновський В. І. Останній ректор університету Святого Володимира Євген Васи-
льович Спекторський : монографія. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2007. 311 с.; Вер-
нигора Л. В. Микола Мартиніанович Цитович – учений-економіст і громадський діяч. Вісник 
Київського університету. Економіка. 2000. Вип. 44. С. 74–79; Єфіменко В. П. Ранній етап 
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Хоча сучасна історіографія жіночої освіти є досить багатою, безпосеред-
ньо розвиток юридичної складової 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-Собакар121. Тоді як стаття 
К. А. Губар присвячена виключно юридичному відділенню КВЖК122. Спроби 
розкрити історію вищої жіночої юридичної освіти в Україні здійснені авто-
ром даного дослідження в серії статей123. 

Історіографія окремих спеціалізованих навчальних закладів почат-
ку ХХ ст., які діяли на українських територіях та практикували широ-
ке вивчення юриспруденції, представлена працями з історії Київського 
(1906–1920), Харківського (1912–1919) комерційних інститутів та Ново-
російського (Одеського) вищого міжнародного інституту (1916–1920). За-
значимо, що питання розвитку юридичної освіти та науки в цих закладах 
не було об’єктом спеціальних досліджень ні в дореволюційній, ні в ра-
дянській історіографії, хоча іноді науковці зверталися до нього, вивчаючи 
історію навчальних закладів та наукових установ, оцінюючи правові до-
слідження та осмислюючи науковий доробок учених. Тож дореволюційна 
література із зазначеної проблеми нечисленна і представлена в основно-
му загальними працями сучасників епохи. Ці роботи досить специфічні, 
фактично це історичні хроніки діяльності окремих закладів та є як дже-

наукової біографії Миколи Мартиніановича Цитовича (1880-ті – початок 1890-х років). Вісник 
Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. 2004. № 2. С. 116–123; 
Пилипенко О. Є., Єфіменко В. П. Микола Мартиніанович Цитович: наукова та педагогічна 
діяльність. Українська біографістика. Київ, 2012. Вип. 9. С. 159–168; Соломаха А. Г. Станов-
лення М. М. Цитовича як вченого-поліцеїста: від гімназії до магістерського ступеня. Наше 
право. 2015. № 4. С. 39–46.

121  Нестерцова-Собакар О. Розвиток державно-правового стану юридичної освіти жінок та 
юридичної практики в Україні. Право України. 2003. № 6. С. 129–132; Нестерцова-Собакар О. В. 
Правове становище жінки на українських землях у складі Російської імперії у другій половині 
ХІХ – на початку ХХ ст. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Харківський нац. ун-т внутр. справ. 
Харків, 2009. 216 с.

122  Губар К. А. З історії правничої освіти в Україні: юридичне відділення Київських Вищих 
жіночих курсів. Часопис Київського університету права. 2011. № 3. С. 320–325.

123  Міхневич Л. В. Вища жіноча юридична освіта в Україні на початку ХХ ст.: стан наукової 
розробки проблеми. Юридична Україна. 2015. № 6. С. 92–97; Міхневич Л. В. Витоки вищої жі-
ночої юридичної освіти в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Юридична Україна. 2015. 
№ 7–8. С. 78–85; Міхневич Л. В. Юридичне відділення Київських вищих жіночих курсів (1907–
1920 рр.): витоки, досвід, здобутки. Юридична Україна. 2015. № 9. С. 68–74; Міхневич Л. В. 
Юридичний факультет Одеських вищих жіночих курсів (1908–1920 рр.): історія створення та 
діяльності. Юридична Україна. 2016. № 1–2. С. 114–119.
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релознавчими, так і дослідницькими працями, що містять аналіз і оцінку 
їх діяльності. 

Основу дореволюційної історіографії комерційних інститутів становлять 
розвідки, опубліковані в інститутських виданнях: «Известиях Киевского ком-
мерческого института», «Известиях Харьковского коммерческого институ-
та» та окремі довідково-історичні праці124. Ці роботи не містять узагальнень 
і наукових висновків, однак їх добре структурований матеріал допомагає до-
слідити певні етапи історії інститутів. Цінність мають і праці, присвячені 
проблемам студентства125. Варто назвати й поодинокі публікації, приурочені 
ювілеям науково-педагогічної чи практичної діяльності провідних учених, 
біографічні статті та некрологи126. Тож у дореволюційний період фундамен-
тальних досліджень з історії досліджуваних спеціалізованих навчальних за-
кладів практично не було. Головна спадщина цієї пори – це нариси з історії 
комерційних інститутів.

У радянський час спеціальних робіт, в яких би комплексно чи фрагмен-
тарно досліджувалась історія комерційних інститутів, також не було. Це по-
яснюється відсутністю навчальних закладів такого типу в структурі радян-
ської вищої освіти і як наслідок цього – інтересу до їх історії. Лише короткий 
історичний нарис про комерційну освіту містить робота «Професійна освіта 

124  Киевский Коммерческий Институт. Краткие сведения. Известия Киевского коммерческо-
го института. Киев, 1909. Кн. I. С. 30–46; Записка о Киевском Коммерческом Институте. Из-
вестия Киевского коммерческого института. Киев, 1909. Кн. I. С. 1–22; Записка о Киевском 
Коммерческом Институте (1910 г.). Известия Киевского коммерческого института. Киев, 1910. 
Кн. IV. С. 1–50; Краткие сведения о Киевском Коммерческом Институте. Известия Киевского 
коммерческого института. Киев, 1910. Кн. V. С. 9–32; Отчет Киевского коммерчсекого инсти-
тутут за 1916–1917 учебный год. Известия Киевского коммерческого института. Киев, 1919. 
Кн. ХХХІІІ. С. 1–42; Киевский коммерческий институт. Киев: Изд. ин-та, 1913. 32 с.; Известия 
Харьковского коммерческого института. Харьков, 1918. Вып 1. 111 с.; Высшие коммерческие 
курсы Харьковского купеческого общества. Список действительных слушателей 1-го семестра 
экономического отделения, поступивших в 1912 году. Харьков: Тип. и литография М. Сергеева 
и Гальченка, 1913. 47 с.; Высшие коммерческие курсы Харьковского купеческого общества, со-
стоящие в введении Министерства торговли и промышленности. Записка о деятельности курсов 
в 1912–13 учебном году. Харьков: Епархиальная типография, 1914. 17 с.; Отчет Харьковских 
высших коммерческих курсов Харьковского купеческого общества за 1914–1915 г. Харьков: 
Тип. «Епархиальная», 1915. 41 с.

125  Калашников Н. Ф. Очерк пятилетней деятельности общества вспомоществования недо-
статочным слушателям Киевского коммерческого института: 1908–1913 гг. Киев: Тип. И. И. Чо-
колова, 1915. 54 с.; Александров Д. Студенческие квартиры в Киеве. Киев: Тип. И. И. Чоколова, 
1910. 77 с.

126  Гольденвейзер А. С. 35-летний юбилей адвокатской деятельности. Право. 1911. № 48. 
С. 2737; Винавер М. Александр Соломонович Гольденвейзер. Право. 1915. № 23. С. 1641–1650; 
Богров В. Памяти присяжного поверенного Александра Соломоновича Гольденвейзера. Вест-
ник права. 1915. № 22. С. 675; К-ан Е. Н. В. Самофалов (некролог). Вестник права. 1915. № 21. 
С. 641–642.
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на Україні»127. Радянська історіографія розвитку ККІ обмежується невели-
кою брошурою до 60-річчя Київського інституту народного господарства 
(правонаступник ККІ), в якій на чотирьох сторінках розмістили історичну 
довідку про заклад128. Однак враховуючи, що комерційні інститути створю-
валися з ініціативи і за активної участі інтелігенції, і передусім професорів 
університетів, то в працях, присвячених проблемам інтелігенції, містився 
аналіз кількісного і якісного стану професорсько-викладацького складу ко-
мерційних шкіл. Так, В. Р. Лейкіна-Свірська назвала великою подією в істо-
рії вищої освіти створення комерційних інститутів та зазначила, що ККІ мав 
навіть ширшу програму навчання, ніж Московський129.

У сучасній Україні спостерігається зростання інтересу до питань історії 
спеціальної освіти, що засвідчує низка праць130. Серед цих досліджень за-
слуговує на увагу книга Є. П. Степанович, де авторка розкриває становлення 
комерційної освіти через аналіз діяльності комерційних інститутів у Києві і 
Харкові131. Вона визначила об’єктивні і суб’єктивні передумови виникнення 
цих шкіл та частково висвітлила питання специфіки їх навчального проце-
су, формування й діяльності навчально-допоміжних установ, правового та 
матеріального становища студентів. Аналіз кількісного і якісного складу 
професорсько-викладацького складу комерційних інститутів дають робо-
ти вітчизняних дослідників Н. А. Шип та Г. В. Касьянова132. Деякі аспекти 
функціонування Київського і Харківського комерційних інститутів як гро-
мадських установ досліджено Т. А. Удовицькою133. Втім, простеживши про-
цес виникнення і розвитку комерційних вищих навчальних закладів, авторка 

127  Звігальський Я., Іванов М. Професійна освіта на Україні. Харків: НКО УСРР, 1927. 407 с.
128  Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка 1912–1972 рр. Київ, 

1972. 24 с.
129  Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция в 1900–1917 гг. Москва: Мысль, 1981. 

С. 19.
130  Добрянський І. А., Постолатій В. В. Громадська та приватна ініціатива в розвитку освіти 

України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Кіровоград: Кіровоград. ін-т реґіон. упр. та економіки, 
1998. 143 с.; Добрянський І. А. Приватна вища освіта: філософія, історія, практика. Кірово-
град: Імекс-ЛТД, 2006. 305 с.; Ніколаєва Т. М. Роль підприємців України в розвитку професійної 
освіти (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.). Український історичний журнал. 2005. № 1. 
С. 82–96.

131  Степанович Е. П. Высшая специальная школа на Украине (конец ХІХ – начало ХХ в.). 
Киев: Наук. думка, 1991. 100 с.

132  Шип Н. А. Интеллигенция на Украине (ХХ ст.). Историко-социальный очерк. Киев: 
Наук. думка, 1991. 170 с.; Касьянов Г. Українська iнтелiгенцiя на рубежi XIX–ХХ ст.: соцiально-
полiтичний портрет. Київ: Либідь, 1993. 72 с.

133  Удовицька Т. А. Громадські та приватні вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці ХІХ 
– на початку ХХ ст.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський гуманітарний ун-т «Народна 
українська академія». Харків, 2002. 192 с.
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припускається деяких фактологічних неточностей, зокрема щодо Київських 
комерційних курсів, які, на її думку, були ліквідовані у 1908 році. Насправді 
ж курси лише змінили правовий статус, ставши комерційним інститутом.

Останнім часом з’явилося кілька публікацій, присвячених окремим ін-
ститутам. Такі цілісні дослідження виникли, завдячуючи, зокрема, керів-
ництву сучасних вишів, які намагаються відтворити минуле своїх закладів, 
практичний досвід їх становлення та розвитку. Так, історію ККІ відновлено 
в працях Т. Д. Бондаря, А. Л. Кіштимова, А. І. Чуткого134. Історичні розвідки 
про заклад містяться в збірках історії його правонаступника – Київського 
національного економічного університету135. Нариси початкової історії ХКІ 
вміщено в книзі з історії його правонаступника – Харківського національ-
ного економічного університету136. Окрему увагу історії ХКІ, організації на-
вчальному процесу та долі декого з його викладачів приділили й автори біо-
графічних статей Нобелівського лауреата економіста Семена Кузнеця (ХКІ 
– його alma mater)137. До діяльності комерційних закладів України початку 
ХХ ст. звертався у своїх дослідженнях Е. Л. Лортікян138. 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 даного дослідження спочатку в кількох розвідках 
у співавторстві з І. Б. Усенком139, а далі – в монографії140.

134  Бондар Т. Д. Звіт по темі «Історія Київського державного економічного університету». 
Київ: КДЕУ, 1995. 370 с.; Киштымов А. Киевский коммерческий институт в судьбе М. В. До-
внар-Запольского. Архівознавство. Археографія. Джерелознавств. Київ, 2000. С. 114–130 
(Вип. 2 : Архівознавчі читання); Чуткий А. І. Київський комерційний інститут: витоки та істо-
ричний поступ (1906–1920 рр.). Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. 524 с.

135  Шляхом до національного економічного… / А. Ф. Павленко, Т. Д. Бондар, М. І. Вакулен-
ко, С. В. Степаненко, М. Й. Хорунжий. Київ: КНЕУ, 1998. 160 с.; Сторічний поступ. Київ: КНЕУ, 
2006. 272 с.; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Київ: 
Видавничий центр «Логос Україна», 2016. 344 с.

136  Нариси з історії Харківського національного економічного університету (1930–2005 рр.) / 
під заг. ред. В. С. Пономаренка. Харків: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2005. 328 с.

137  Московкин В. М. Неизвестный Семён Кузнец: учёба в Харькове. Universitates. 2010. № 1. 
С. 52–65; Московкин В., Божко Л. О судьбах тех, кто обучал Семена Кузнеца. Новий колегіум. 
2011. № 3. С. 69–83.

138  Лортикян Э. Л. Украинские экономисты первой трети ХХ столетия: очерки истории 
экономической науки и экономического образования. Харьков, 1995. 192 с.; Лортікян Е.Л. Роз-
виток економічної та комерційної освіти в Україні на початку ХХ ст. Вісник Тернопільського 
державного технічного університету. 1996. № 1. С. 35–45.

139  Усенко І. Б., Міхневич Л. В. Юридичний факультет Київського інституту народного гос-
подарства в 20-ті роки ХХ ст.: факти, особистості, проблеми, здобутки. Відроджений заново : 
Юридичний факультет КНЕУ. Київ: Оріяни, 2003. С. 14–50; Усенко І. Б., Міхневич Л. В. Вито-
ки правової освіти у нашому вузі. Юридичний факультет КНЕУ – 15 років після відродження. 
Київ: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. С. 11–38.

140  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 



42 Розділ 1

Водночас у сучасній історіографії намітилися спроби переосмислити зна-
чення діяльності відомих науковців. Такі роботи присвячені й ученим ко-
мерційних інститутів: В. М. Довнар-Запольському141, О. О. Ейхельману142, 
П. Л. Кованьку143, Л. М. Яснопольському144. Науково-практичні конференції 
були приурочені роковинам О. М. Гуляєва та М. І. Палієнка, де належну ува-
гу приділено не лише життєвому та творчому шляху вчених, а й їх педагогіч-
ній діяльності145. 

Натомість дорадянських праць, присвячених Новоросійському (Одесько-
му) вищому міжнародному інституту не знайдено. У радянський час зустрі-

– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. 286 с.
141  Михальченко С. И. М. В. Довнар-Запольский: историк и общественный деятель. Вопро-

сы истории. 1993. № 6. С. 162–170; Михальченко С. И. Киевская школа: Очерки об историках. 
Брянск: Брянск. пед. ин-т им. И. Г. Петровского. 1994. 76 с.; Михальченко С. И. Киевская школа 
в российской историографии (школа западно-русского права). Москва: Прометей, 1996. 186 с.; 
Михальченко С. И. Киевская школа в российской историографии (В. Б. Антонович, М. В. До-
внар-Запольский и их ученики). Москва: Прометей, 1997. 228 с.; Герасименко Н. О. Історична 
спадщина М. В. Довнар-Запольського (1864–1934). Український історичний журнал. 2003. № 6. 
С. 143–154; 2004. № 1. С. 120–130; Вітер І. І. Митрофан Вікторович Довнар-Запольський. Вчені 
записки : зб. наук. праць КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. 2006. С. 56–64 (Спец. випуск); Чуткий А. І. 
М. В. Довнар-Запольський і справа вищої економічної освіти в Україні. Історичний журнал. 
2007. № 4. С. 84–92.

142  Стецюк П. Отто Ейхельман (1854–1943). Вибори та демократія. 2006. № 1. С. 141–152; 
Турчин Я. Б. Отто Ейхельман: постать на зламі століть. Політологічний дискурс. Львів: Вид-во 
Львівської політехніки, 2010. 520 с.; Савчук К.О. Отон Отонович Ейхельман – видатний пред-
ставник київської школи міжнародного права. Часопис Київського університету права. 2009. 
№ 3. С. 236–242; Корольов Г. О. Українська біографія Отто Ейхельмана: імперська лояльність та 
служіння «іншій» або «своїй» нації. Архіви України. 2014. № 1. С. 156–167.

143  Леоненко П. М. П. Л. Кованько: сторінки яскравого життя. Вчені записки: зб. наук. праць 
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. 2006. С. 47–55 (Спец. випуск).

144  Воробйова Л. В. Академік Л. М. Яснопольський. Вчені записки : зб. наук. праць КНЕУ 
ім. Вадима Гетьмана. 2006. С. 65–69 (Спец. випуск).

145  Усенко І. Б. Академік Олексій Михайлович Гуляєв: матеріали до наукової біобібліогра-
фії. Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Матеріали ІV міжнар. 
наук.-практ. конф. (Київ, 15 листопада 2013 р.) / за заг. ред. В. П. Нагребельного, Н. М. Пархо-
менко, М. М. Шумила. Київ: Ніка-Центр, 2013. С. 9–19; Міхневич Л. В. Олексій Михайлович 
Гуляєв і Київський комерційний інститут. Правові відносини: проблеми теорії та практики. 
Зб. наук. праць. Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 листопада 2013 р.) / за заг. 
ред. В. П. Нагребельного, Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. Київ: Ніка-Центр, 2013. С. 19–25; 
Усенко І. Б. На шляху до наукової біографії академіка М. І. Палієнка: сучасний контекст. По-
няття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. 
до 145-річчя академіка Всеукраїнської академії наук Миколи Івановича Палієнка (Київ, 18 лис-
топада 2014 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. Київ: Ніка-Центр, 2014. С. 10–20; 
Михайличенко Д. Микола Іванович Палієнко (1869–1937): короткий нарис Харківського періоду 
життя та творчості. Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V між-
нар. наук.-практ. конф. до 145-річчя академіка Всеукраїнської академії наук Миколи Івановича 
Палієнка (Київ, 18 листопада 2014 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. Київ: 
Ніка-Центр, 2014. С. 20–26.
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чаються лише короткі згадки про заклад у працях про реформи вищої школи 
Одеси146. Сучасна ж історіографія обмежується матеріалом у книзі О. Є. Іва-
нова147, статтею автора даного дослідження148 та працею одеського історика 
В. Левченка149.

ІІ. Роботи, що розкривають становлення та розвиток освіти і науки в 
період українського державотворення 1917–1920 рр.

Ці праці насамперед присвячені новоутвореним університетам, зокрема 
й українським, спеціальним юридичним навчальним закладам (юридичним 
інститутам) та Академії наук. Український народний університет у м. Києві, 
Кам’янець-Подільський, Катеринославський та Таврійський університети 
мали у своєму складі юридичні факультети. Широке вивчення права практи-
кував приватний Боспорський університет у Керчі, заснований за сприяння 
професора М. В. Довнар-Запольського. Щоправда, лише кілька праць роз-
кривають ранню історію деяких із названих університетів150. Тоді як у ра-
дянській історіографії спеціальних і навіть фрагментарних робіт, в яких би 
досліджувалась історія юридичної освіти та науки в цих закладах, не було. У 
фундаментальній праці «Вища школа Української РСР за 50 років» відомості 
про ці університети практично відсутні, а короткі згадки торкалися виключ-
но діяльності юридичних факультетів старих університетів151. Не знайдено 
й наукових розвідок про юридичні інститути, які діяли в Києві (1917–1920) 
та Севастополі (1918–1920). Єдиною публікацією про Київський юридичний 
інститут є брошура «Киевский юридический институт. Потребность в нем, 
его задачи, организация и обозрение преподавания»152.

146  Высшая советская школа в Одессе. Вестник Одесского губернского отдела народного 
образования. 1920. № 4. С. 17–20; Некрасов П.А. Із історії Одеського університету (1917–1920). 
Праці Одеського державного університету імені І.І. Мечникова. Одеса, 1957. Т. 147: Серія сус-
пільні науки. Вип. 2. С. 291–304.

147  Иванов А. Е. Высшая школа в России в конце XIX – начале XX века. Москва: Наука, 
1991. С. 118.

148  Міхневич Л. В. Новоросійський (Одеський) міжнародний інститут – вища школа підго-
товки юристів-міжнародників (1914–1920 рр.). Часопис Київського університету права. 2016. 
№ 3. С. 45–48.

149  Левченко В. Одеський вищий міжнародний інститут – перший спеціальний приватний 
дипломатичний вищий навчальний заклад у світі. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки 
і знахідки. 2017. № 26. С. 342–367.

150  Маркевич А. И. Краткий исторический очерк возникновения Таврического университета. 
Известия Таврического университета. Симферополь, 1919. Кн. 1. С. 11–42; Ена В. Г. Ректор 
Таврического университета. Вестник высшей школы. 1988. № 3. С. 70–73.

151  Вища школа Української РСР за 50 років (1917–1967 рр.) : у 2-х ч. / кер. авт. кол., відп. ред. 
В. І. Пітов. Київ: Вид-во Київськ. ун-ту, 1967. Ч. І. 359 с.

152  Киевский юридический институт. Потребность в нем, его задачи, организация и обозре-
ние преподавания. Киев: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1918. 20 с.
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Важливими для теми дослідження юридичної науки періоду українського 
державотворення вважаємо також роботи з історії Академії наук. Довоєнна 
історіографія академічних установ, зокрема й правових, це історичні хроні-
ки їх діяльності, які видавалися, зокрема, і за кордоном153. Академічну юри-
дичну науку пізнішого радянського періоду вивчали в контексті загальної 
історії Академії наук УРСР154. Поряд із зазначеними працями привертають 
увагу загальносоюзні роботи, присвячені проблематиці наукових досліджень 
права, де належну, а іноді й досить критичну оцінку отримали праці відо-
мих вчених-юристів. Це, зокрема, роботи В. М. Куніцина, О. П. Шебанова, 
О. С. Іоффе, В. Е. Грабаря, М. С. Алєксєєва, В. П. Портнова й ін.155 Віднов-

153  Перший піврік існування Української академії наук у Київі та начерк її праці до кінця 
1919 року. Київ: Вид-во Української академії наук, 1919. 270 c.; Звідомлення про діяльність 
Української Академії наук у Київі до 1 січня 1920 року. Київ: Видання Української Академії 
наук, 1920. XCV с.; Звідомлення за 1921 рік. Берлін: Вид-во Української Молоді, 1923. 76 c.; 
Звідомлення Всеукраїнської Академії наук у Київі за 1923 рік : (З нагоди п’ятиріччя існування 
Академії 1918–1924). Київ: Друкарня Всеукраїнської Академії Наук, 1924. 166 c.; Звідомлення 
за 1922 рік. Прага: Вид-во Української молоді, 1925. 70 c; Звідомлення Української Академії 
наук у Київі за 1925 рік. Київ: Друкарня Української Академії наук, 1926. 80 c.; Звідомлення 
Української Академії наук у Київі за 1926 рік. Київ: Друкарня Української Академії наук, 1927. 
132 c.; Звідомлення Всеукраїнської Академії наук у Київі за 1927 рік. Київ: З друкарні Всеукра-
їнської Академії наук, 1928. 146 c.; Птуха М. В. П’ять років існування III Соціяльно-економічно-
го Відділу Української Академії Наук (1919–1923). Київ: З друкарні Української Академії наук, 
1924. 28 c.; Птуха М. В. Звідомлення Соціяльно-економічного відділу Української Академії наук 
за 1926 рік. Київ: З друкарні Української Академії наук, 1927. 30 c.

154  Історія Академії наук Української РСР : в 2 кн. / ред. кол. Б. Є. Патон та ін. Київ: Голов. 
ред. Укр. рад. енциклопедія, 1967. Кн. 1. 836 с.; Кн. 2. 728 с.; Терлецький В. М. Академія наук 
Української РСР. 1919–1969 : Короткий історичний нарис. Київ: Наук. думка, 1969. 296 с.; Исто-
рия Академии наук Украинской ССР. Киев: Наук. думка, 1979. 835 с.; Академія наук Української 
РСР: Персональний склад. Дійсні члени (академіки АН УРСР). Члени-кореспонденти. 1919–
1979 / упоряд. Ю. А. Храмов. Відповід. ред. К. М. Ситник. Київ: Наук. думка, 1979. 229 с.; Не-
мошкаленко В. В., Новиков М. В., Пелих В. М. Академия наук Украинской ССР. Киев: Наук. 
думка, 1969. 272 с. (К 50-летию основания); Академия наук Украинской ССР. 1982 / редкол. 
Б. Е. Патон (гл. ред.). К. М. Сытник, В. И. Трофимов и др. Киев: Наук. думка, 1983. 349 с.; Ака-
демия наук Украинской ССР. 1985 / редкол. : Б. Е. Патон (гл. ред.) и др. Киев: Наук. думка, 1986. 
383 с.; Академия наук Украинской ССР: История и современность / под ред. Б. С. Стогния. Киев: 
Наук. думка, 1990. 432 с.

155  Очерки по истории юридических научных учреждений в СССР / отв. ред. В. М. Курицын, 
А. Ф. Шебанов. Москва: Наука, 1976. 238 с.; Советская историко-правовая наука. Очерки ста-
новления и развития / Давидович А. М., Курицын В. М., Литвинова Г. И., Ронин С. Л., и др. 
Москва: Наука, 1978. 352 с.; Иоффе О. С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Ленин-
град: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. Ч. 1. 160 с.; Иоффе О. С. Развитие цивилистической мысли в 
СССР. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1978. Ч. 2. 174 с.; Грабарь В. Э. Материалы к истории 
литературы международного права в России (1647–1917). Москва: Изд. АН СССР, 1958. 491 с.; 
Алексеев Н. С. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж: Изд-во Воро-
неж. ун-та, 1980. 250 с.; Портнов В. П. Этапы развития Советской Конституции (историко-пра-
вовое исследование). Москва: Наука, 1982. 310 с.
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лення інтересу до власне історії вітчизняної академічної юридичної науки 
пов’язують з ім’ям академіка Б. М. Бабія156.

Досить солідні наукові дослідження академічної науки здійснили вчені 
української діаспори (Н. Д. Полонська-Василенко, Я. М. Падох, М. Д. Анто-
нович, С. П. Наріжний, О. П. Оглоблін, Л. О. Окиншевич Д. Ф. Соловей та 
ін.)157. Серед цих робіт знайшли місце й праці правознавчого характеру.

Окремий масив сучасної юридичної, історичної, а також публіцис-
тичної літератури присвячений дослідженням вищої освіти і науки пе-
ріоду державотворчих процесів. Насамперед це історичні нариси діяль-
ності університетів (Кам’янець-Подільського, Українського народного та 
Катеринославського)158. Окрема історико-правова праця проливає світло на 
питання організаційно-правових засад розвитку освіти в період української 

156  Бабій Б. М. Розвиток юридичних наук в Академії наук УРСР за роки Радянської влади. 
Основні етапи розвитку Української Радянської держави і права за 50 років : тези доп. та наук. 
повідомлень. Київ: Наук. думка, 1966. С. 35–38; Бабій Б. М. Правова наука в УРСР за 50 років. 
Радянське право. 1967. № 12. С. 42–47; Бабій Б. М. Юридичні науки. Історія Академії наук 
Української РСР: у 2 кн. / ред. кол. Б. Є. Патон. Київ: Голов. ред. Укр. рад. енциклопедія, 1967. 
Кн. 1. С. 349–358; Бабий Б. М. Правовые исследования в Академии наук Украинской ССР: 1919–
1973. Київ: Наук. думка, 1974. 142 с.; Бабий Б. М. Очерки развития правовых исследований в 
Украинской ССР 1919–1984. Київ: Наук. думка, 1984. 196 с.

157  Наріжний С. М. П. Василенко і його наукова діяльність. Львів, 1936. 41 с.; Падох Я. 
Микола Василенко – історик і будівничий української державності (у 120-річчя його наро-
дження). 125 р. київській українській академічній традиції 1861–1986: збірник / ред. М. Анто-
нович. Нью-Йорк, 1993. С. 359–375; Оглоблін О. Микола Василенко і Вадим Модзалевський. 
Український історик. Нью-Йорк, 1966. № 3/4. С. 5–25; Соловей Д. Василенко, Мілюков і са-
мостійність України в 1918 р. Вінніпег, 1964–1965. 68 с.; Полонська-Василенко Н. Українська 
Академія наук: нарис історії. Ч. 1. 1918–1930. Мюнхен: Друк. «Logos», 1955. 150 c. (Досліди 
і матеріали / Інститут для вивчення історії та культури СССР ; серія 1, ч. 21); Полонська-Ва-
силенко Н. Українська Академія наук: нарис історії. Ч. 2. 1931–1941. Мюнхен: Друк. «Logos», 
1958. 214 c. (Досліди і матеріали / Інститут для вивчення історії та культури СССР; серія 1, 
ч. 43); Полонська-Василенко Н. Д. Микола Прокопович Василенко – його життя та наукова 
діяльність. Український історик. Нью-Йорк, 1966. № 3/4. С. 41–51; Окиншевич Л. Пам’яті 
академіка М. П. Василенка: з нагоди сторіччя з дня його народження. Правничий вісник. Нью-
Йорк, 1971. Кн. 3. С. 22–29.

158  Кам’янець-Подільський державний університет в особах / ред. О.М.Завальнюк. 
Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. Т. 1. 2003. 795 с.; Завальнюк О. М., Комарніцький О. Б. 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918–2009 рр.): істор. 
нарис. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. 387 с.; Завальнюк О. М., Комарніцький О. Б. 
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918–2011 рр.): іст. на-
рис. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. 451 с.; Завальнюк О. М. Утворення і діяльність 
державних українських університетів (1917–1921 рр.). Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. 
643 с.; Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фун-
датори й будівничі (1917–1920 рр.). Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. 495 с.; Історія 
Дніпропетровського національного університету / ред. М. В. Поляков та ін. 3-тє вид., перероб. 
і доп. Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2003. 232 с.; Історія Дніпропетровського національного 
університету / ред. кол. М. В. Поляков та ін. 4-те вид., перероб. і доп. Дніпропетровськ: Вид-во 
ДНУ, 2008. 308 с.
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революції159. У 90-х роках ХХ ст. стали комплексно досліджувати й вищу 
освіту Криму. Насамперед до 75-річного ювілею Таврійського університету 
було видано кілька історичних збірок160, а далі з’явилися праці загального 
характеру, біографічні нариси та наукові статті про діяльність закладу161. 

Вивчення кримської юридичної школи як напрям наукових досліджень 
започаткував декан юридичного факультету Таврійського університету 
О. В. Тимощук162. Продовженням його розвідок стали публікації В. В. Гані-
на, В. В. Лаврова, В. В. Бобкова, які, зокрема, здійснили реконструкцію істо-
ричних обставин діяльності Боспорського університету (м. Керч) та Севасто-
польського юридичного інституту163. У цей час опубліковано й окремі науко-
ві статті, присвячені видатним ученим-юристам, які працювали в Криму164.

159  Грабовська Г. М. Організаційно-правові засади розвитку освіти в період української на-
ціональної революції 1917–1921 рр.: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. / Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2010. 20 с.

160  Очерки истории Симферопольского государственного университета (1918–1993) / редкол.: 
В. Г. Сидякин (гл. ред.). Симферополь: Таврида, 1993. 414 c.; Памятная книга Таврического уни-
верситета – Крымского университета – Крымского государственного педагогического института 
– Симферопольского государственного университета: к 75-летию. Симферополь, 1993. 56 с. 

161  Дементьев Н. Е. Крымский университет в 1921–1925 годах. Культура народов При-
черноморья. 1998. № 4. С. 65–79; Лавров В. В. В. И. Вернадский и Таврический университет. 
Крымский архив. 2000. № 6. С. 182–208; Профессора Таврического университета им. В. И. Вер-
надского (1918–2000) / сост.: Н. В. Багров и др. Київ: Либідь, 2000. 150 с.; Таврический наци-
ональный университет имени В. И. Вернадского: история и сегодняшний день / Н. В. Багров и 
др. Київ: Либідь, 2001. 163 с.; История Таврического университета / под. общ. ред. чл.-кор. НАН 
Украины Н. В. Багрова. Київ: Либідь, 2003. 248 с.; Лавров В. В. Летопись создания Таврического 
университета, 1916–1921. Крымский архив. 2003. № 9. С. 98–137; Урсу Д. П. Професори Таврій-
ського університету (1918–1941) : біогр. нариси; ТНУ ім. В. І. Вернадського. Сімферополь, 2005. 
108 c.; Багров Н. В. Таврический университет на рубеже третьего тысячелетия. Київ: Либідь, 
2007. 248 с.; Профессора Таврического университета им. В. И. Вернадского / сост.: В. Г. Ена 
и др. Київ: Либідь, 2007. 172 с.; Таврический университет : времена и люди: 90 лет служения 
науке / авт.-сост.: В. Н. Бержанский и др. Київ: Либідь, 2008. 296 с.; Таврический университет: 
документы и материалы / авт.-сост. : Н. В. Багров и др. Київ: Либідь, 2008. 288 с.

162  Тимощук О.В. Юридична освітньо-наукова школа в Криму: історичні традиції і перспек-
тиви розвитку. Юридична біографістика: історія, сучасність та перспективи. Матеріали VІІІ 
Міжнародної конференції істориків права 15–18 вересня 2002 р., м. Феодосія. Сімферополь, 
2003. С. 21–29. 

163  Ганин В.В. Становление юридического образования в Крыму в первой четверти ХХ века. 
Юридическое образование и наука. 2003. № 3. С. 40–46; Лавров В.В., Бобков В.В. К истории 
становления высшего юридического образования в Крыму (1917–1920 гг.). Ученые записки 
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Юридические науки. 2006. 
Т. 19 (58). № 1. С. 16–31; Лавров В.В., Бобков В.В. Социально-экономический институт при 
Крымском университете: последняя попытка организации высшей юридической школы в Кры-
му (1922–1923 гг.). Ученые записки Таврического национального университета. Юридические 
науки. 2006. Т. 19 (58). № 3. С. 3–12.

164  Лавров В.В. А.И. Елистратов – первый декан юридического факультета Таврического 
университета. Ученые записки Таврического национального университета. Юридические на-
уки. 2005. Т. 18 (57). № 1. С. 28–53; Берзін П. Олександр Дмитрович Кисельов – екстраординар-
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Короткі згадки про Київський юридичний інститут в сучасній літературі 
містяться в книзі «Юридична наука і освіта на Україні»165 та в «Юридичній 
енциклопедії»166. Наукові розвідки про історію інституту та педагогічний та-
лант його директора професора В. І. Синайського здійснила авторка даного 
дослідження, опублікувавши попередні результати своїх пошуків у спеціаль-
них статтях167.

ІІІ. 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 ціліс-
ну картину діяльності правових факультетів інститутів народного господар-
ства (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. Най-
повнішими опублікованими працями про КІНГ є історичні хроніки діяльності 
закладу та його правового факультету168. Подібних же публікацій про ХІНГ та 
ОІНГ не знайдено.

ний професор Імператорського Харківського і Таврійського університетів. Кримінальне право 
України. 2006. № 1. С. 107–115; Чисніков В. М. Професор Таврійського університету О. Д. Кісі-
льов: невідомі сторінки біографії. Ученые записки Таврического национального университета 
им. В. И. Вернадского. Юридические науки. 2011. Т. 24 (63). № 1. С. 47–58.

165  Юридична наука і освіта на Україні / авт. кол. : Ю. С. Шемшученко та ін. Київ: Наук. 
думка, 1992. 300 с.

166  Усенко І. Б., Бондарук Т. І. Київський юридичний інститут. Юридична енциклопедія. Київ: 
«Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2001. Т. 3. С. 98–99.

167  Міхневич Л. В. Київський юридичний інститут: сторінки з історії вищої юридичної 
освіти. Науковий вісник НУБіП України. Київ, 2012. № 173. Ч. 2. С. 29–35; Міхневич Л. В. 
Міжнародний інститут соціології і права: нереалізований проект наукової установи. Часо-
пис Київського університету права. 2015. № 2. С. 38–41; Міхневич Л. В. Ідеї професора 
В. І. Синайського про реформу юридичної освіти. Науковий вісник Ужгородського націо-
нального університету. 2015. № 32. Т. 1. С. 56–60 (Серія «Право»); Міхневич Л. В. Про-
фесор Василь Синайський як організатор юридичної освіти і науки в Києві. Ефективність 
норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листопада 
2016 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумило, І. О. Ізарової. Київ: Ніка-Центр, 
2016. С. 25–32.

168  Київський інститут народного господарства за роки 1917–1927. Наукові записки Київ-
ського інституту народного господарства. Київ, 1927. Т. 8. С. І–ХХІІ; Кельман Е. И. О по-
становке юридического образования в Высшей Школе. Научные записки Киевского института 
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Радянською історіографією замовчувалися й досягнення української юри-
дичної науки ранньої радянської доби, адже науково-дослідні кафедри право-
вих 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, потра-
пили під шквал репресій. Тому, зі зрозумілих причин, у радянській літературі, 
лише епізодично та поверхово згадувалися здобутки «незаплямованих» пра-
вознавців. З’являлися лише поодинокі бібліографічні статті, публікації про 
творчу діяльність чи некрологи провідних правників того часу: академіків 
О. М. Гуляєва169, Б. О. Кістяківського170, В. М. Гордона171, викладача М. С. Ма-
зора172 та вже згаданий вище некролог професора О. Я. Шпакова. Кілька корот-
ких заміток про вчених-юристів (О. І. Терехова, А. С. Ратнера, Б. П. Кулікова, 
С. С. Савченко) вміщено в пресі 1920-х років173. Привертають увагу й опублі-
ковані за кордоном, праці, які торкалися творчості академіка М. П. Василенка, 
професора О. О. Ейхельмана та Я. С. Гольденвейзера174.

народного хозяйства. Киев, 1923. Т. 1. С. 55–74; Кельман Е. И. Очерк развития и деятельности 
Юридического факультета КИНХа. Киев, 1924. 24 с.

169  Профессор А. М. Гуляев. Право и жизнь. 1924. Кн. 3–4. С. 128–129; Гуляев Алексей 
Михайлович (некролог). Вестник советской юстиции. 1924. № 3. С. 86; Кристер А. Е. Академік 
Олекса Михайлович Гуляєв та його наукова творчість. Київ, 1925. 27 с.

170  Василенко М. П. Академік Богдан Олександрович Кістяківський (16/29 квітня 1920 р.). 
Записки Соціально-Економічного Відділу Української Академії наук. Київ, 1923. Т. І. С. VІІІ–ХLІ; 
Із споминів про Б. О. Кістяківського. Записки Соціально-Економічного Відділу Української Ака-
демії наук. Київ, 1923. Т. 1. С. ХLVІІ–ХLV; Ландау Б. Учення Б. О. Кістяківського про державу. 
Записки Соціально-Економічного Відділу Української Академії наук. Київ, 1923. Т. 1. С. 107–118.

171  Серебровский В. Памяти профессора Владимира Михайловича Гордона. Право и жизнь. 
1926. Кн. 1. С. 88; Серебровский В. И. Профессор В. М. Гордон, как коммерсиалист. Вестник 
советской юстиции. 1926. № 3. С. 105–106; Попов В. Б. Профессор В. М. Гордон, как процессу-
алист. Вестник советской юстиции. 1926. № 3. С. 102–105; Кельман Е. Г. Памяти проф. 
В. М. Гордона. Научные записки Киевского института народного хозяйства. Киев, 1926. № 1. 
С 163–166; Кельман Е. И. Венок на могилу академика Владимира Михайловича Гордона. Вест-
ник советской юстиции. 1927. № 14. С. 514–516; Кристер А.Е. Академік Володимир Михайло-
вич Гордон та наука права. 1871–1926. Київ, 1926. 22 с.; Ландкоф С. Н. Памяти Владимира Ми-
хайловича Гордона (25 октября 1871 г. – 3 января 1926 г.). Вестник советской юстиции. 1926. 
№ 2. С. 55–57; Язловський Б. О. Памяти академика Владимира Михайловича Гордона. Наукові 
записки Київського інституту народного господарства. Київ, 1927. Т. VІІІ. С. 90–101.

172  Кристер А. Е. Пам’яті Моїсея Савеловича Мазора. Наукові записки Київського інститу-
ту народного господарства. Київ, 1927. Т. 8. С. 227–230.

173  Корецкий В. Алексей Иванович Терехов. Вестник советской юстиции. 1926. № 3. 
С. 100–101; Поволоцкий Л. И. Алексей Иванович Терехов (Некролог). Право и Жизнь. 1926. 
Кн. 2–3. С. 112–113.. Вильнянский С. Проф. А. С. Ратнер. Вестник советской юстиции. 1927. 
№ 18. С. 626; Раговер Р. Борис Павлович Куликов (скончался 20 сентября 1928 г.). Вестник со-
ветской юстиции. 1928. № 20. С. 605; Сергій Семенович Савченко (некролог). Вісник радян-
ської юстиції. 1930. № 19. С. 557.

174  Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії. Прага, 1923. 221 с.; Наріжний С. 
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З ліквідацією інститутів народного господарства практично повністю при-
пиняються дослідження їх історії, навіть порівняно широке вивчення розвитку 
радянської освіти й науки у післявоєнний період не активізували дану тема-
тику. Лише у деяких загальних працях із історії освіти, і то опосередковано, 
згадуються КІНГ та ХІНГ175. 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 закладу176, а проспект про ОІНГ – лише 
пару рядків про історію заснування інституту та перших його викладачів, де 
зокрема названі Г. І. Тіктін та І. А. Хмельницький177. 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 авто-
ри розпочинали з 1920 року178. Учені-криміналісти названі у працях з історії 
радянської криміналістики179. Разом із тим у повоєнний час з’явилися окремі 
статті про творчість київських учених: В. І. Бошка180, Є. І. Кельмана181, С. І. Ти-

М. П. Василенко і його наукова діяльність. Львів, 1936. 41 с.; Клунний П. Життєпис і наукова 
діяльність заслуженого професора О. Ейхельмана. Прага, 1926. 59 с.; Клунний П. Наукова діяль-
ність О. Ейхельмана. Суспільство. Прага, 1926. Ч. III–IV. С. 174–177; Гольденвейзер А. А. Не-
кролог: Памяти Я. С. Гольденвейзера. Закон и Суд: Вестник Русского юридического общества. 
Рига, 1931. № 20. Стб. 651–652.

175  Вища школа Української РСР за 50 років (1917–1967 рр.): у 2-х ч. / кер. авт. кол., відп. ред. 
В. І. Пітов. Київ: Вид-во Київськ. ун-ту, 1967. Ч. І. 359 с.

176  Київський інститут народного господарства ім. Д. С. Коротченка 1912–1972 рр. Київ, 
1972. 24 с. (До 60-річчя з дня створення інституту). 

177  Одесский институт народного хозяйства. Киев–Одесса: «Высшая школа», 1975. 82 с.
178  Рогожин А. И. Высшая юридическая школа в г. Харькове за годы Советской власти. 

Ученые записки Харьк. юрид. ин-та. Харьков, 1957. Т. 11. Вып. 1. С. 160–171; Бажанов М. И., 
Сташис В. В. Очерк истории кафедры уголовного права Харьковского юридического института 
за 50 лет (1920–1970 гг.). Харьков: Юрид. ин-т, 1970. 100 с.

179  Тихенко С. И., Лисиченко В.К. Развитие криминалистики в Украинской ССР за 50 лет. 
Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1967. Вып. 4. С. 7–34; Сапун А. П., Сегай М. Я. 
50 лет деятельности Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы. 
Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1967. Вып. 4. С. 35–49; Колмаков В. П. Харьков-
ский научно-исследовательский институт судебной экспертизы на службе социалистического 
правосудия. Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1967. Вып. 4. С. 50–61; Шарко-
ва Т. Ф. Работа Одесской научно-исследовательской лаборатории судебной экспертизы за 50 лет. 
Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1967. Вып. 4. С. 62–67; Белкин Р. С., 
Винберг А. И. История советской криминалистики: Этапы возникновения и становления науки 
(1917–1930-е годы). Москва: НИ и РИО Акад. МВД СССР, 1982. 70 с.

180  Матвєєв Г. К., Дубровіна А. Б., Катрич В. М., Колош Є. М. Наукова спадщина професора 
Володимира Ілліча Бошка. Проблеми правознавства. Київ, 1969. Вип. 11. С. 154–161.

181  Ландкоф С. Н. Творча діяльність професора Є. І. Кельмана (12. І. 1891–2.ІV.1945 рр.). 
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хенка182, М. О. Чельцова-Бебутова183, Л. М. Яснопольського184; харківських: 
В. М. Гордона185, В. М. Корецького186, М. М. Лозинського187, М. О. Максимей-
ка188, В. І. Сливицького189, В. С. Трахтерова190; одеських: М. П. Макаренка191, 
М. Д. Шаргородського192. У радянських часописах можна віднайти й поодино-
кі короткі некрологи з приводу смерті Г. В. Александренка193 та С. Й. Вільнян-
ського194. Але загальна історія юридичної освіти та науки 20–30 рр. минулого 
століття в радянській історіографії залишалася «білою плямою». 

Ситуація змінилася вже за часів незалежної України. Низка сучасних іс-
торичних монографічних та дисертаційних робіт висвітлюють становлення 
української системи освіти та науки довоєнного періоду195. За останні роки 

Проблеми правознавства. Київ, 1969. Вип. 13. С. 126–132.
182  Сергій Іванович Тихенко (До 70-річчя з дня народження). Радянське право. 1966. № 6. 

С. 89; Матишевський П. С. Сергій Іванович Тихенко (до 70-річчя з дня народження та 45-річчя 
науково-педагогічної діяльності). Проблеми правознавства. Київ, 1967. Вип. 7. С. 185–187; 
Юбилей С. И. Тихенко. Правоведение. 1966. № 3. С. 153–154; Памяти Сергея Ивановича Тихен-
ко. Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1971. Вып. 8. С. 383–384.

183  70-летие М. А. Чельцова-Бебутова. Советское государство и право. 1960. № 6. С. 129; 
Максимов С. Подвиг ученого (к 100-летию со дня рождения проф. М. Чельцова (Бебутова)). Со-
циалистическая законность. 1990. № 7. С. 61–62.

184  Яснопольський Леонід Миколайович (1873–1957). Вісник АН УРСР. 1957. № 7. С. 77–78.
185  Р. Д. К 20-летию со дня смерти В. М. Гордона. Советское государство и право. 1946. 

№ 3/4. С. 70–72; Гурвич М. А. Академік В. М. Гордон як процесуаліст. Проблеми правознавства. 
Київ, 1968. Вип. 10. С. 135–140. 

186  Славний ювілей вченого і громадського діяча. Радянське право. 1965. № 3. С. 148–149.
187  Сухий О. Михайло Лозинський. Вчений, громадський діяч, політик. Наукова розвідка. 

Львів, 1955. 31 с. 
188  Скакун О. Ф. М. О. Максимейко – історик права (до 100-річчя від дня народження). Укра-

їнський історичний журнал. 1970. № 7. С. 119–122.
189  Копєйчиков В. В., Полежай П. Т., Цвік М. В. В. І. Сливицький – видатний представник 

правової науки (1876–1957). Проблеми правознавства. Київ, 1968. Вип. 9. С. 133–137. 
190  Сташис В. В. 80-річчя Володимира Сергійовича Трахтерова. Радянське право. 1965. № 3. С. 149. 
191  Шаркова Т. Ф. Профессор Н. П. Макаренко – организатор и руководитель экспертного 

учреждения в Одессе. Криминалистика и судебная експертиза. Киев, 1975. Вып 11. С.450–454.
192  Лейкина Н. С. Михаил Давидович Шаргородский, 1904–1973. Правоведение. 1988. № 4. 

С. 84–88.
193  Глеб Васильевич Александренко. Правоведение. 1963. № 2. С. 190–191.
194  Соломон Йосипович Вільнянський. Радянське право. 1966. № 12. С. 111. 
195  Липинський В. В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті роки. 

Донецьк : Рекламно-видавнича агенція при Донецькому державному технічному університеті, 
2000. 248 с.; Коржов Д. Ю. Розвиток системи вищої освіти в Україні (кінець ХІХ–початок ХХ 
століть). Вінниця : ПП «Центр генеології і біографії», 1996. 16 с.; Агафонова Н. В. Становлення 
національної системи освіти в Україні: 1917–1920 рр. : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. 
/ Одеський держ. ун-т ім. І.І. Мечникова. Одеса, 1998. 16 с.; Мірошниченко М. І. Вища школа 
радянської України в 1920–1928 рр.: проблеми розвитку, досвід, уроки : автореф. дис. … канд. 
іст. наук : 07.00.02 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 1993. 16 с.
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видано багато праць, присвячених історії окремих навчальних закладів. Зга-
дується в них і досвід розвитку правової освіти і науки196.

Важливі відомості про становлення та функціонування інститутів народ-
ного господарства 1920-х рр. дають нариси з історії їх правонаступників – 
економічних університетів: Київського197, Одеського198, Харківського199. Хоча 
варто відмітити, що становлення юридичної освіти у стінах цих вишів до 
останнього часу не було предметом наукових досліджень. Лише після 2003 р. 
автором даної роботи у співавторстві з професором І. Б. Усенком були під-
готовлені кілька історичний розвідок про правовий факультет КІНГ200, які 
згодом переросли в монографію201.

Нині потроху вдається заповнити історію правових шкіл довоєнного пері-
оду. Чи не вперше вміщено біографічні розвідки вчених-юристів у шеститом-
ній «Юридичній енциклопедії» (Київ, 1998–2004)202. Перші загальні огляди 
історії вітчизняної правової науки створені авторами «Антології української 
юридичної думки», що поклало початок поверненню забутих сторінок ки-
ївської, харківської та одеської правових шкіл203. Завдячуючи дослідженням 
М. В. Буроменського, О. В. Сенаторової, О. В. Тарасова відновлено лакуни 
харківської школи міжнародного права, а працям А. С. Довгерта – вітчизня-

196  Національна юридична академія України, 1920–1995: іст. нарис / редкол.: Тацій В. Я. 
(голов. ред.), Рогожин А. Й. та ін. Харків, 1995. 124 с.; Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого. 1804–2009 / ред. кол.: В. Я. Тацій, В. В. Сташис, А. П. Гетьман та ін. 
Харків: Право, 2009. 464 c.; Служители Фемиды: страницы истории юридического образования 
и науки в Императорском Новороссийском – Одесском национальном университете имени 
И. И. Мечникова (1865–2015 гг.) / под ред. И. С. Канзафаровой; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечни-
кова. Одесса: Астропринт, 2015. 670 с.

197  Бондар Т. Д. Звіт по темі «Історія Київського державного економічного університету». 
Київ: КДЕУ, 1995. 370 с.; Шляхом до національного економічного… / А. Ф. Павленко, Т. Д. Бон-
дар, М. І. Вакуленко, С. В. Степаненко, М. Й. Хорунжий. Київ: КНЕУ, 1998. 160 с.; Сторічний по-
ступ. Київ: КНЕУ, 2006. 272 с.; Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана. Київ: Видавничий центр «Логос Україна», 2016. 344 с. 

198  Одеський державний економічний університет. Нариси історії. Одеса, 2000. 268 с.
199  Нариси з історії Харківського національного економічного університету (1930–2005 рр.): 

монографія / під заг. ред. В. С. Пономаренка. Харків: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2005. 328 с.
200  Усенко І. Б., Міхневич Л. В. Юридичний факультет Київського інституту народного гос-

подарства в 20-ті роки ХХ ст.: факти, особистості, проблеми, здобутки. Відроджений заново : 
Юридичний факультет КНЕУ. Київ: Оріяни, 2003. С. 14–50; Усенко І. Б., Міхневич Л. В. Вито-
ки правової освіти у нашому вузі. Юридичний факультет КНЕУ – 15 років після відродження. 
Київ: Вид. дім «Ін Юре», 2008. С. 11–38.

201  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. 286 с.

202  Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: 
«Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 1998.

203  Антологія української юридичної думки : в 10 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова 
редкол.) та ін. Київ: Видавничий Дім «Юридична книга», 2002.
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ної школи міжнародного приватного права204. Окреме дослідження присвя-
чено представникам харківської цивілістичної школи205. Для становлення на-
укової спадщини та біографічних відомостей учених-юристів Одеси доклав 
чимало зусиль О. Є. Музичко206. У цьому контексті важливими є й публікації 
біографічних нарисів професорів-юристів університетів207. Не можна обійти 
увагою й праці, безпосередньо присвячені академікам М. П. Василенку208 та 
Б. О. Кістяківському209, однак ці роботи майже не стосуються їхньої педаго-
гічної діяльності. 

Численні статті в сучасних часописах та окремі книги висвітлюють 
маловідомі сторінки біографій правознавців інститутів народного госпо-
дарства: киян (А. С. Звоницької, С. М. Іваницького-Василенка, Л. С. Ка-
рума, А. Е. Кристера, М. М. Паше-Озерського, С. І. Тихенка)210; одеситів 

204  Буроменский М. В. Харьковская школа международного права. Альманах международно-
го права. 2011. Вып. 3. С. 57–77; Буроменський М., Сенаторова О., Тарасов О. Харьковская 
школа международного права. Международное право. 2013. № 1. С. 131–147; Тарасов О. В. К 
истории харьковской школы международного права. Актуальні проблеми сучасного міжнарод-
ного права: зб. наук. ст. за матеріалами І Харк. міжнар.-прав. читань, присвяч. пам’яті проф. 
М. В. Яновського і В. С. Семенова, Харків, 27 листоп. 2015 р. : у 2 ч. Харків, 2015. Ч. 1. С. 42–47; 
Тарасов О. В. Проблема субъекта международного права в работах ученых-юристов Харьков-
ской школы XIX – начала XX вв. Проблеми законності. 2001. Вип. 46. С. 222–226; 
Довгерт А. С. Наука та викладання міжнародного приватного права в Київському університеті. 
Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 86 (Частина І). 2009. С. 64–84; 
Довгерт А. С. Становлення науки міжнародного приватнного права на теренах України (остання 
чверть ХІХ ст. – початок ХХ ст.). Університетські наукові записки. 2012. № 1. С. 211-216.

205  Страницы Харьковской цивилистики: в 3 ч. / Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина, Юрид. 
фак., Каф. гражд.-правовых дисциплин; под общ. ред.: И. В. Венедиктовой, С. Н. Бервено. Харь-
ков, 2010. Ч. 3: Доктора Харьковской цивилистической школы. 360 с.

206  Музичко О. М. Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олек-
сій Якович Шпаков (1868–1927): біографічний нарис: монографія. Одеса: Атлант, 2011. 224 с.; 
Музычко А. Иван Яковлевич Фаас: декан юридического факультета Одесского университета 
в годы румынской оккупации. Вісник Одеського Історико-Краєзнавчого Музею, 2010. Вип. 9. 
С. 46–54.

207  Професори Одеського (Новоросійського) університету: біографічний словник / відп. ред. 
В. А. Сминтина. Одеса: Астропринт, 2000. Т. 1–4; Професори Національної юридичної академії 
України імені Ярослава Мудрого / голова ред. кол. В. Я. Тацій. Харків: Право, 2004. 126 с.

208  Микола Прокопович Василенко (Біобібліографія вчених Української РСР) / вступна стат-
тя Ю. С. Шемшученка, І. Б. Усенка ; упоряд. В. В. Вороненко. Київ: Наук. думка, 1990. 66 с.; 
Кістерська Л. Д., Матвєєва Л. В. Загублені президенти. Київ, 1991. 48 с.; Вороненко В. В., Кіс-
терська Л. Д., Матвєєва Л. В., Усенко І. Б. Микола Прокопович Василенко. Київ: Наук. думка, 
1991. 272 с.; Усенко І. Б. М. П. Василенко: сторінки великого життя. Часопис Київського універ-
ситету права. 2016. №1. С. 8–16.

209  Депенчук Л. Богдан Кістяківський. Київ: Основи, 1995. 174 с.; Кістяківський Б. О. Ви-
бране / пер. з рос.: Л. Г. Малишевський ; упоряд., передмова і примітки: Л. П. Депенчук. Київ: 
Абрис, 1996. 512 с.

210  Голосенко И. А. Социолог Агнесса Звоницкая: работы и судьба. Социологические иссле-
дования. 1991. № 2. С. 75–81; Міхневич Л. В. Агнеса Соломонівна Звоницька – єдина жінка 
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(М. П. Карадже-Іскрова, М. П. Макаренка, І. А. Хмельницького, М. Є. Слаб-
ченка, П. Є. Казанського211 та вже згаданих Є. В. Васьковського, Г. І. Тіктіна, 
О. Я. Шпакова, І. Я. Фааса); харків’ян (вже вище згаданих О. Д. Кисельова, 
В. М. Гордона та Г. В. Александренка, О. Ф. Євтихієва, В. Л. Кобалевсько-
го, В. М. Корецького М. М. Лозинського, М. О. Максимейка, М. І. Палієнка, 
В. С. Трахтерова212). Окрім цього, тематичні конференції були присвячені 

викладач юридичного факультету КІНГ. Науковий вісник НУБіП України. Вип. 165. Ч. 2. Київ, 
2011. С. 38–43 (Серія «Право»); Усенко І. Б. Сергій Михайлович Іваницький-Василенко і його 
дослідження магдебурзького права. Правова держава. 2001. Вип. 12. С. 113–122; Усенко І. Б. 
Леонід Карум: міфи та реальність. Часопис Київського університету права. 2011. № 4. С. 6–13.; 
Ніколаєва Н. Репресований викладач Київського державного університету – юрист Кристер Ар-
нольд Едмундович. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університе-
ту імені Володимира Гнатюка. 2014. Вип. 2. Ч. 2. С. 96–101 (Серія «Історія»); Качмар В. Паше-
Озерський Микола Миколайович: життєвий шлях та наукові інтереси. Медичне право. 2009. 
№ 4. С. 141–145; Фрідман І. С. І. Тихенко – вчений і практик в галузі криміналістики. Радянське 
право. 1991. № 2; Берзін П. С. С. І. Тихенко – науковець, практик та викладач кримінального 
права. Підприємництво, господарство і право. 2005. № 1. С. 135–139; Берзін П. С. Наукова ді-
яльність С. І. Тихенка у галузі кримінального права впродовж 1946–1968 років (на основі аналі-
зу документів із особистого архіву С. А. Тарарухіна). Європейські перспективи. 2014. № 1. 
С. 68–82.

211  Бельский К. С. Идеи и трагедия большого ученого-административиста: К 100-летию со 
дня рождения Н. П. Карадже-Искрова. Государство и право. 1996. № 3. С. 134–142; 
Комаха В. О. Макаренко Микола Прокопович – один із фундаторів і перший керівник Одесь-
кого науково-дослідного інституту судових експертиз (до 100-річчя з дня заснування Одесько-
го НДІСЕ). Юридические записки. 2013. № 1. С. 161–168; Левченко В. В. Исаак Абрамович 
Хмельницкий: адвокат, учёный, общественный деятель (к 145-летию со дня рождения). Одес-
са и еврейская цивилизация : сб. мат. V меж. науч. конф., 23–25 окт. 2006 г. / редкол.: М.Рашко-
вецкий, О. Ксендзюк. Одесса: Студия «Негоциант», 2007. С. 110–127; Заруба В. М. Історик 
держави і права України академік М. Є. Слабченко (1882–1952): монографія. Дніпропе-
тровськ: ПП «Ліра ЛІГД», 2004. 456 с.; Савчук К.А. Вклад Петра Евгеньевича Казанского в 
развитие мировой и отечественной науки международного права. Альманах международного 
права. 2011. Вып. 3. С. 221–226; Савчук К. О. Міжнародно-правові ідеї Петра Євгеновича Ка-
занського та їх значеня для сучасної науки міжнародного права. Часопис Київського універси-
тету права. 2011. № 4. С. 339–343; Короткий Т. Р., Хендель Н.В. Творческое наследие про-
фесора Петра Евгениевича Казанского. Одесса: Фонд поддержки фундаментальных исследо-
ваний, 2015. 40 с.; Бачур Б.С. Забытые имена: Петр Евгениевич Казанский 
13(26).V.1866–26.І.1947). Правова держава, 2018. № 32. С. 10–21.

212  Пашнєва В. А. Державно-правові погляди М. І. Палієнка : дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.01 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. Харків, 2009. 206 с.; Палієнко Ми-
кола Іванович, 1869–1937: персон. бібліогр. покажч. / уклад.: О. О. Будецька, О. І. Самофал ; 
відп. за вип. Н. П. Пасмор ; інж. оформл. Л. В. Кашаєва. Електрон. текст. дані (20 файлів ; 
228,747 MB). Харків, 2014. 27 с. : іл. (Представники харківської правової школи; вип. 2). URL: //
dspace.nulau.edu.ua; http://library.nulau.edu.ua.; Гордон Володимир Михайлович, 1871–1926 : пер-
сон. бібліогр. покажч. / уклад.: О. І. Самофал, З. М. Карась ; відп. за вип. Н. П. Пасмор ; інж. 
оформл.: Л. В. Кашаєва, С. А. Шахова. Електрон. дані (26 файлів : 850 Мб. Харків, 2013. 32 с. : 
портр. (Представники харківської правової школи). URL: http://dspace.nlu.edu.ua/
bitstream/123456789/6552/1/palienko-uk.pdf; Ніколаєва Н. Репресований викладач КДУ 
ім. Т. Шевченка, юрист Александренко Гліб Васильович. URL: http://henotsyd.com.ua; Коломоец 
Т.А. Ученый-административист Александр Федорович Евтихиев: жизнь, труды, основные 
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роковинам О. М. Гуляєва, М. І. Палієнка, В. І. Синайського, М. Д. Шаргород-
ського213. До 120-річчя від дня народження професора І. В. Шерешевського, 

научные положения (к 135-летию со дня рождения). Вісник Запорізького національного універ-
ситету. Юридичні науки. 2014. № 1. С. 88–92; Бельский К.С. Ученый-административист 
В. Л. Кобалевский: жизнь, труды основные научные положения (к 110-летию со дня рождения). 
Государство и право. 2002. № 12. С. 81–87; Усенко І. Б. Академік В. М. Корецький як історик 
права (до 125 річчя від дня народження вченого). Часопис Київського університету права. 2015. 
№1. С. 8–14; Осадчук Є. С. Михайло Лозинський – видатний український правник. Право Укра-
їни. 2000. № 6. С. 119–112; Рубльов О.С. Шляхами на Соловки: радянське десятиріччя Михайла 
Лозинського. Док. № 3. Український історичний журнал. 1997. № 5. С. 101–118; № 6. С. 84–102; 
Бутенко В., Лапчинська Н. Він уболівав за долю України. Реабілітовані історією. Харківська 
область. Кн. 1, ч.1 / ред.-видав. група Харк. тому сер. «Реабілітовані історією». Київ; Харків: 
Оригінал, 2005. С. 152–162; Сухий О. М. Михайло Лозинський: вчений, громад, діяч, політик. 
Львів, 1995. 32 с.; Остапенко С.В. Науково-педагогічна та громадська діяльність М. О. Макси-
мейка: автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Харківський національний педагогічний ун-т 
ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2008. 20 с.; Усенко І.Б., Іванова А. Ю. Академік М. І. Палієнко: нау-
кова біографія та актуальні погляди. Часопис Київського університету права. 2019. №2. С. 17–
24; Зайцев О. Професор В. С. Трахтеров в історії харківської кримінально-правової школи. Ві-
сник Національної академії правових наук України. 2013. № 4 (75). С. 182–190.

213  Усенко І. Б. Академік Олексій Михайлович Гуляєв: матеріали до наукової біобібліогра-
фії. Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Матеріали ІV міжнар. 
наук.-практ. конф. (Київ, 15 листопада 2013 р.) / за заг. ред. В. П. Нагребельного, Н. М. Пархо-
менко, М. М. Шумила. Київ: Ніка-Центр, 2013. С. 9–19; Міхневич Л. В. Олексій Михайлович 
Гуляєв і Київський комерційний інститут. Правові відносини: проблеми теорії та практики. 
Зб. наук. праць. Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 листопада 2013 р.) / за заг. 
ред. В. П. Нагребельного, Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. Київ: Ніка-Центр, 2013. С. 19–25; 
Усенко І.Б. На шляху до наукової біографії академіка М. І. Палієнка: сучасний контекст. Понят-
тя та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. до 
145-річчя академіка Всеукраїнської академії наук Миколи Івановича Палієнка (Київ, 18 листо-
пада 2014 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. Київ: Ніка-Центр, 2014. С. 10–20; 
Михайличенко Д. Микола Іванович Палієнко (1869–1937): короткий нарис Харківського періоду 
життя та творчості. Поняття та категорії юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V між-
нар. наук.-практ. конф. до 145-річчя академіка Всеукраїнської академії наук Миколи Івановича 
Палієнка (Київ, 18 листопада 2014 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. Київ: Ніка-
Центр, 2014. С. 20–26; Усенко І. Б. Професор Василь Іванович Синайский: сторінки життєвого і 
творчого шляху. Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф. (Київ, 17 листопада 2016 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумило, І. О. Ізарової. 
Київ: Ніка-Центр, 2016. С. 14–19; Шор Т. Василий Синайский и Императорский Юрьевский 
(Тартуский) университет. Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VІІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (Київ, 17 листопада 2016 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумило, 
І. О. Ізарової. Київ: Ніка-Центр, 2016. С. 20–25; Міхневич Л.В. Професор Василь Синайський 
як організатор юридичної освіти і науки в Києві. Ефективність норм права. Зб. наук. праць. 
Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листопада 2016 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархо-
менко, М. М. Шумило, І. О. Ізарової. Київ: Ніка-Центр, 2016. С. 25–32; Ковальчук С. Профессор 
Василий Синайский: Рижский период жизни и научно-педагогической деятельности. Ефектив-
ність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листо-
пада 2016 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумило, І. О. Ізарової. Київ: Ніка-Центр, 
2016. С. 32–39; Российское уголовное право: традиции, современность, будущее: Материалы 
научной конференции, посвященной памяти профессора М. Д. Шаргородского: К столетию со 
дня рождения, 1–2 июля 2004 г. / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина. Санкт-Петербург: 
Издательский дом СПбГУ, 2005. 248 с.
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в рубриці «Життя І. В. Шерешевського як духовна єдність між поколіннями 
юристів» одесити опублікували низку статей-спогадів про вченого214. Кілька 
праць про життя та творчість В. К. Дябло підготувала Т. В. Єфремова215. 

Вагомий внесок у висвітлення історії академічної юридичної науки на-
лежить професору І. Б. Усенку (це монографічні праці, наукові статті, публі-
кації, що вміщені в матеріалах конференцій Міжнародної асоціації істориків 
права, в енциклопедичних та інших виданнях). У контексті даного дослі-
дження особливу увагу привертає його робота «Репресоване правознавство: 
трагічні сторінки історії ВУАН»216, в якій на основі архівних документів та 
матеріалів висвітлено долю репресованих юристів, співробітників ВУАН, 
які водночас були викладачами правових факультетів інститутів народного 
господарства. Подібний характер має багатотомна праця «Реабілітовані іс-
торією» (Т. 1–27), де вміщені й біографічні статті про репресованих юристів.

Низка сучасних робіт присвячена аналізу творчого доробку провідних на-
уковців, серед яких фігурують і вчені інститутів народного господарства217. 
Внесок українських дослідників у доктрину вітчизняної конституційної юс-
тиції та в державотворчі концепції розкрив професор О. М. Мироненко218. 
Варто згадати й статті, що окреслюють вклад у юридичну науку вчених різ-
них галузей права219.

214  Абрамов Н. В. Память об Илье Вениаминовиче Шерешевском (120 лет со дня рождения). 
Актуальні проблеми держави і права. 2009. Вип. 51. С. 337–338; Вишняков О. К. «Человек с 
«раньшего» времени». Актуальні проблеми держави і права. 2009. Вип. 51. С. 338–339; Самаду-
рова В. В. Шерешевський Ілля Веніамінович. Актуальні проблеми держави і права. 2009. 
Вип. 51. С. 339–340; Додин Е. В. Воспоминания о И. В. Шерешевском. Актуальні проблеми 
держави і права. 2009. Вип. 51. С. 341–342; Ставиский П. Р. Шерешевский Илья Вениаминович. 
Актуальні проблеми держави і права. 2009. Вип. 51. С. 343–345.

215  Єфремова Н. В. Питання юридичної біографістики: В. К. Дябло представник вітчизняної 
школи права. Концептуалізація та використання правової спадщини : матеріали Всеукр. круг-
лого столу (26 грудня 2018 р., м. Одеса). URL: https://hdl.handle.net/11300/11916; Єфремова Н. В. 
В. К. Дябло: замальовки з життя та творчості. Lex bibliothecam et ars bibliothecam: periculum est 
in mora : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 09 листоп. 2018 р.). URL: http://
dspace.onua.edu.ua/handle/11300/11227

216  Усенко І. Б. Репресоване правознавство: трагічні сторінки історії ВУАН. Правова держа-
ва. Київ, 1998. Вип. 9. С. 290–317.

217  Біленчук П. Д., Чисніков В. М., Шульга О. О. Видатні вчені криміналісти: історико-право-
ве дослідження (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.): навч. посіб. Київ, 2011. Ч. 1. 2011. 69 с. 

218  Мироненко О. М. Радянська конституційна юстиція міжвоєнного періоду у концепціях 
марксистсько-ленінської юридичної науки. Вісник Конституційного Суду України. 2006. № 1. 
С. 57–80; Мироненко О. М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917–
1920 рр. Теоретико-методологічний аспект. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України, 2002. 260 с.

219  Стародубцев Г. С. Судьба и работы русских юристов-международников 1917–1922 гг. 
История государства и права. 2000. № 2. С. 20–25; Стародубцев Г. С. Исход русских юристов-
международников за границей. История государства и права. 2001. № 3. С. 22–29.
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Отже, проаналізувавши історіографічний доробок, можна зробити висно-
вок, що 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, зокрема й ліцеїв. 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 функціонуван-
ня 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 
освіта, зокрема, історія Кременецького ліцею. Сучасні дослідження ліцей-
ської системи освіти різнопланові та здійснені на нових методологічних за-
садах. Однак відчувається нестача комплексного структурованого підходу до 
визначення специфіки діяльності ліцеїв, порівняно з іншими навчальними 
закладами протягом тривалого історичного періоду. Водночас це здебіль-
шого історичні та педагогічні праці, тоді як історико-правових досліджень 
вкрай обмаль.

Інша справа з історіографією жіночої освіти. Праці дореволюційних до-
слідників здебільшого носять оглядовий характер. Деякі автори, вивчаючи 
проблему жіночої вищої освіти, звертали увагу на причини створення жі-
ночих курсів, на урядову політику щодо вищої жіночої освіти, іноді нама-
галися проаналізувати навчальний процес на жіночих курсах. У радянській 
літературі головний акцент зроблено на політичній і суспільній діяльності 
слухачок вищої школи, хоча низка авторів досить глибоко розкрили механізм 
розвитку й функціонування жіночої вищої школи в Російській імперії. Су-
часним дослідженням проблеми вищої жіночої освіти імперського періоду 
притаманний всебічний аналіз різних факторів створення, розвитку та місця 
жіночої школи в загальній структурі освітнього процесу, ролі окремих ви-
щих жіночих навчальних закладів у формуванні освітньої політики країни, 
але історико-правових досліджень у цій сфері мало.

Скромна історіографія діяльності спеціалізованої професійної школи 
Російської імперії. Доводиться констатувати, що проблема функціонування 
системи юридичної освіти та науки в революційний час, зокрема й діяль-
ність спеціальних юридичних закладів тієї доби, до цих пір не вивчалися. 
А нечисленні дореволюційні видання про комерційні інститути становлять 
переважно нотатки інформаційного характеру. Публікації 1917–1991 рр. – це 
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довоєнні публікації вчених-юристів КІНГу та ВУАН, окремі праці інших ав-
торів про КІНГ, а також праці радянських науковців, які досліджували за-
гальну історію науки та освіти і проводили галузеві правові дослідження 
історичного характеру. Праці сучасних дослідників загалом активізували 
проблеми розвитку науки й освіти в спеціалізованих професійних школах та 
містять ґрунтовне осмислення всієї сукупності архівних матеріалів і опублі-
кованих видань та наукової спадщини вчених.

Щодо історіографії проблеми освіти і науки раннього радянського періо-
ду, то варто зауважити, що хоча радянським працям були притаманні ідеоло-
гічні нашарування, їх дослідники більш поглиблено стали вивчати окремі ас-
пекти розвитку вищої освіти. Втім, радянська історіографія юридичних фа-
культетів інститутів народного господарства фактично відсутня. Натомість 
активно ведуться сучасні дослідження розвитку юридичної освіти і науки 
в 1920-ті роки. Врешті, історіографічний огляд проблеми дає підстави для 
висновку, що розвиток юридичної науки та освіти поза юридичними факуль-
тетами класичних університетів поки що комплексно не вивчався.

1.2. Джерельна база дослідження історії юридичної 
 освіти та науки

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 різ-
ні історичні епохи, підпорядковувалися різним державам, державно-по-
літичним режимам та перебували у віданні різних державних відомств і 
установ. Відтак весь масив джерел виокремлено в кілька груп. 

Першу групу формують нормативні акти, що становили російське та ра-
дянське законодавство про вищу освіту. Насамперед це законодавчі акти, які 
були правовою основою діяльності вищих освітніх закладів та здебільшого 
інкорпоровані в зібраннях «Полное собрание законов Российской империи» 
та «Свод законов Российской империи». Нормативні акти з питань освіти 
і навчальних закладів містилися в «Собрании узаконений и распоряжений 
правительства, изданных при Правительствующем Сенате Российской импе-
рии» (видавалося з 1863 р.).

Але найповніші видання законодавчих та інших нормативних актів Ро-
сійської імперії, що стосувалися освіти і науки, були зібрані й опубліковані 
в окремих збірках постанов та розпоряджень МНО. Так, в «Сборнике поста-
новлений по Министерству народного просвещения» (видавався впродовж 
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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 Комі-
тету міністрів). Натомість міністерські циркуляри, приписи, розпорядження 
були систематизовані в «Сборнике распоряжений по Министерству народ-
ного 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 ді-
ловодства. 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 та-
кож звіти попечителів навчальних округів, звіти навчальних закладів та ві-
домості 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 ста-
тутів навчальних закладів, в «Журнале Министерства народного просвеще-
ния» або окремими брошурами.

Нормативні акти радянського періоду містяться в збірках та офіційних 
виданнях: «Собрание Узаконений Украинской ССР», «Збірник декретів, по-
станов, наказів по комісаріату освіти», «Історія Національної академії наук 
України», «Вестник Наркомоса», «Бюлетень Наркомосу». Окремі акти, що 
врегульовували питання освіти та науки, вміщено в книгах «Збірник чинно-
го законодавства УСРР про народну освіту»220 та «Культурне будівництво в 
Українській РСР»221.

Другу, досить значну групу джерел становлять документи з фондів ар-
хівних установ, які дали можливість зібрати чи не найповнішу, а подекуди 
невідому (неопубліковану) інформацію: про практичну діяльність дослі-

220  Збірник чинного законодавства УСРР про народну освіту. Харків : Вид. НКО УСРР, 1927. 
207 с.

221  Культурне будівництво в Українській РСР : найважливіші рішення Комуністичної партії 
й Радянського уряду 1917–1959 рр. : зб. док. : у 2 т. Київ: Держполітвидав УРСР, 1959–1960. Т. 1 
: (1917 – червень 1941 рр.). 1959. 706 с.
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джуваних навчальних закладів (документація навчальних закладів); про 
особовий склад вишів та біографічні відомості про викладачів (послужні 
та формулярні списки, особові справи, списки викладачів тощо). Усього 
було опрацьовано матеріали 33 фондів шести архівних установ та Інститу-
ту рукописів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського:

а) Державного архіву м. Києва (Ф. 16 – Київський університет; Ф. 153 
– Київський комерційний інститут; Ф. 227 – Київське товариство сприяння 
розповсюдження комерційних знань; Ф. 228 – Товариство піклування про 
вищу комерційну освіту в м. Києві; Ф. 229 – Вищі комерційні курси Мініс-
терства торгівлі і промисловості; Ф. 243 – Київський юридичний інститут; 
Ф. 244 – Київські вищі жіночі курси, Ф. Р-871 – Київський інститут народ-
ного господарства);

б) Державного архіву Одеської області (Ф. 44 – Рішельєвський ліцей; 
Ф. 45 – Новоросійський університет; Ф. 149 – Особовий фонд С. В. Пахмана; 
Ф. 334 – Одеські вищі жіночі курси; Ф. 451 – Одеський вищий міжнародний 
інститут; Ф. Р-129 – Одеський інститут народного господарства);

в) Державного архіву Харківської області (Ф. Р-1149 – Харківський ін-
ститут народного господарства);

г) Державного архіву Чернігівської області (Відділ державного архіву 
Чернігівської області в м. Ніжині) (Ф. 1104 – Ніжинська гімназія вищих наук 
князя Безбородька; Ф. 1359 – Ніжинський юридичний ліцей князя Безбо-
родька);

д) Центрального державного архіву вищих органів влади і органів дер-
жавного управління України, м. Київ (Ф. 166 – Народний комісаріат освіти 
УСРР);

е) Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (Ф. 
КМФ – 12; Ф. 262 – Іменний фонд професора М. В. Довнар-Запольського; 
Ф. 274 – Київське міське жандармське управляння; Ф. 385 – Жандармське 
управління м. Одеси; Ф. 442 – Канцелярія Київського, Подільського і Во-
линського генерал-губернатора; Ф. 705 – Південно-Східне районне охо-
ронне відділення м. Харкова; Ф. 707 – Управління Київського навчального 
округу, м. Київ; Ф. 710 – Волинський (Кременецький) ліцей; Ф. 858 – Імен-
ний фонд М. М. Паше-Озерського; Ф. 2052 – Іменний фонд М. Ф. Сумцова; 
Ф. 2058 – Іменний фонд В. І. Савви).

Залучалися матеріали з фондів Інституту рукописів Національної бібліо-
теки України ім. В. І. Вернадського (Всеукраїнська академія наук (Ф. Х) та 
іменні фонди «Василенко Микола Прокопович» (Ф. 40), «Синайський Ва-
силь Іванович» (Ф. 145), «Скорделі Пантелеймон Костянтинович» (Ф. 147).
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Багато архівних документів опубліковано в книзі «Alma Mater: Універси-
тет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917–1920: 
Матеріали, документи, спогади»222 та збірнику «Історія Національної Акаде-
мії наук України. Документи та матеріали»223.

Серед використаних у нашому дослідженні джерел (третя група) ваго-
ме місце належить науковим продовжуваним і періодичним виданням. Для 
вивчення діяльності навчальних закладів імперської доби використано ма-
теріали історичних записок, які публікувалися як урочисті акти закладів 
(Торжественный акт Ришельевского лицея, Акт лицея кн. Безбородка и Не-
жинской гимназии). Плани та огляди викладання, навчальні програми, по-
ложення про навчальні заклади, статути, правила про вступ та про іспити, 
звіти про діяльність закладів і наукову роботу та інші відомості з’ясовано 
за матеріалами «Журнала Министерства народного просвещения» (Санкт-
Петербург, 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). Окремими 
збірками видавалися звіти про зарубіжні відрядження студентів ККІ (4 ви-
пуски), звіти музею товарознавства (4 випуски) та праці товариства еконо-
містів (2 випуски).

Для виявлення наукових здобутків викладачів-юристів використову-
валися університетські видання – «Киевские университетские известия», 
«Труды Киевского юридического общества», «Труды цивилистического 
студенческого кружка при университете Св. Владимира», «Записки им-
ператорского Новороссийского университета юридического факультета», 
«Записки императорского Харьковского университета», «Ученые записки 
императорского Юрьевского университета», «Юридические записки Ярос-
лавского университета», «Известия Томского университета» та періодичні і 
наукові видання дореволюційної доби «Русский вестник», «Отечественные 
записки», «Московские ведомости», «Сын Отечества», «Право», «Юриди-

222  Alma Mater : Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції 
1917–1920 : матеріали, документи, спогади : в 3 кн. Київ: Прайм, 2000.

223  Історія Академії наук України 1918–1923. Документи і матеріали / АН України, Інститут 
української археології, ЦНБ ім. В. І. Вернадського та ін. Упор. В. Г. Шмельов та ін. / ред. кол. 
: П. С. Сохань та ін. Київ: Наук. думка, 1993. 376 с. (Джерела з історії науки України); Історія 
Національної академії наук України 1924–1928. Документи і матеріали / В. А. Кучмаренко та 
ін. (упоряд.) ; О. С. Онищенко та ін. (відп. ред) ; НАН України, Національна бібліотека України 
ім. В. І. Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушев-
ського. Київ, 1998. 762 с. (Джерела з історії науки в Україні) ; Історія Національної академії наук 
України 1929–1933. Документи і матеріали / Т. В. Вересовька та ін. (упоряд.) ; П. С. Сохань та ін. 
(відпов. ред.); НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Київ, 1998. 
544 с. (Джерела з історії науки в Україні).
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ческий вестник», «Вестник права», «Вопросы права», «Журнал Министер-
ства юстиции», «Журнал Министерства внутренних дел», «Журнал граж-
данского и уголовного права», «Вестник гражданского права», «Юридичес-
кая библиография», а також економічна та суспільно-політична періодика 
– «Вестник финансов», «Киевские городские известия», «Критическое 
обозрение», «Московский еженедельник», «Русская мысль», «Статисти-
ческий вестник». Публікації у виданнях «Вестник воспитания», «Киевская 
мысль», «Коммерческое образование», «Коммерческая школа и жизнь», 
«Техническое и коммерческое образование» дали змогу дослідити переду-
мови та основні етапи становлення комерційної освіти та заснування ККІ 
та ХКІ. Також до опублікованих джерел належать численні матеріали та до-
кументи, що вміщені у виданнях Вищих жіночих курсів: КВЖК – збірники 
праць історико-філологічного 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 жен-
ских курсов» (1910–1911. Вип. 1–2). 

По крихтах довелося відновлювати історію КЮІ, інформацію (як ре-
кламу) про діяльність якого публікував журнал «Право и жизнь» (Київ, 
1918. № 1–9); редактором часопису був директор КЮІ, професор В. І. Си-
найський.

Історія розвитку юридичної освіти в інститутах народного господарства 
досліджувалася на основі аналізу матеріалів їх інститутських видань. Зокре-
ма КІНГ видавав наукові записки під заголовком «Техніка, економіка і пра-
во» (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 оде-
сити започаткували «Журнал научно-исследовательских кафедр в Одессе» та 
«Изучение преступности и пенитенциарная практика». Було вивчено і про-
аналізовано періодичні видання радянського періоду, а саме: «Червоне пра-
во», «Вісник радянської юстиції», «Революція права», «Административный 
вестник», «Советское право», «Еженедельник советской юстиции», «Право 
и жизнь», «Проблемы преступности», «Проблеми правознавства», «Хозяй-
ство Украины», «Коммунальное хозяйство Украины», «Східний світ», «На-
родна 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 науко-
вих праць окремих академічних установ юридичного профілю. Найповнішу 
інформацію про наукову спадщину вчених-юристів інститутів народного 
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господарства за 1920–1930 рр. містять Звідомлення Української (Всеукраїн-
ської) Академії наук (1919–1927), «Записки Соціально-економічного відді-
лу» (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-юрис-
тів дореволюційної та радянської доби. Вагомою складовою джерельної бази 
були видання спадщини професорів, які дають змогу доволі повно ознайо-
митися з їх творчим доробком. Йдеться, зокрема, про видання творів харків-
ських цивілістів «Харьковская цивилистическая школа» (Харків, 2011–2015), 
а також праць представників філософсько-теоретичної школи права та шкіл 
римського, міжнародного, поліцейського права Університету св. Володими-
ра224. Високу наукову цінність для дослідження історії юридичної науки має 
тритомник вибраних творів М. П. Василенка225, а також ґрунтовні видання 
наукової спадщини: І. О. Базанова, Є. В. Васьковського, О. І. Загоровського, 
В. М. Корецького, В. І. Синайського, В. А. Удінцева, М. О. Чельцова-Бебуто-
ва 226 та ін.

224  Філософія та енциклопедія права в університеті Святого Володимира: у 2 кн. / за ред. д-ра 
юрид. наук, проф. І. С. Гриценка. Київ: Либідь, 2011. Кн. 1. 2011. 500 с.; Кн. 2. 2011. 447 с. 
(Пам’ятки правничої думки Київського університету); Римське право в Університеті Святого 
Володимира: у 2 кн. / за ред. І. С. Гриценка ; уклад.: І. С. Гриценко, В. А. Короткий. Київ: Либідь, 
2010. Кн. 1. 2010. XLVIII, 480 с.; Кн. 2. 2010. 432 c. (Пам’ятки правничої думки Київського уні-
верситету); Наука міжнародного права в університеті Cв. Володимира: в 2 т. / упоряд.: О. В. За-
дорожній, В. А. Короткий. Київ: Видавничий дім «Промінь», 2004. Т. 1. 2004. 264 с.; Т. 2. 2004. 
456 с. (Бібліотека кафедри міжнародного права); Поліцейське право в університеті Святого Во-
лодимира: у 2 кн. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. І. С. Гриценка ; уклад. І. С. Гриценко, 
В. А. Короткий. Київ: Либідь, 2010. Кн. 1. 2010. 414 с.; Кн. 2. 2010. 463 с. (Пам’ятки правничої 
думки Київського університету).

225  Василенко М. П. Вибрані твори : в 3 т. / упоряд. : І. Б. Усенко (кер. колективу), Т. І. Бон-
дарук, А. Ю. Іванова, Є. І. Ромінський ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко. Київ: ТОВ 
«Видавництво «Юридична думка» ; Видавничий дім «Академперіодика», 2006. 560 с. (Т. 2 : 
Юридичні науки).

226  Базанов И. А. Происхождение современной ипотеки : новейшие течения в вотчинном 
праве в связи с современным строем народного хозяйства. Москва: Статут ; Москва: Консуль-
тант Плюс, 2004. 588 с. (Серия «Классика российской цивилистики»); Васьковский Е. В. 
Учебник гражданского процесса / предисл. и ред. В. А. Томсинов ; Московский гос. ун-т им. 
М.В. Ломоносова. Юридический факультет. Москва: Зерцало : Система «Гарант», 2003. 441 с. 
(Серия «Русское юридическое наследие»); Загоровский А.И. Курс семейного права / под ред. 
и с предисловием В. А. Томсинов. Москва: Изд-во «Зерцало», 2003. 464 с. (Серия «Русское 
юридическое наследие»); Корецкий В. М. Избранные труды / редкол.: Ю. С. Шемшученко и 
др.; Нац. акад. наук Украины, Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого, Киев. ун-т права. 
Киев: Юридична думка, 2015. Кн. 3. 487 с.; Синайский В. И. Русское гражданское право. Мо-
сква: Статус, 2002. 638 с. (Серия «Класика российской цивилистики»); Удинцев 
В. А. Избранные труды по торговому и гражданскому праву. Москва: ЮрИнфоР, 2003. 360 с.; 
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Окрему групу джерел становлять спогади та автобіографічні матеріали 
видатних діячів, таких як С. Я. Боровий227, В. І. Вернадський228, О. О. Голь-
денвейзер229, О. Р. Гюнтер230, О. О. Малиновський231, Л. О. Окіншевич232. Пев-
ну цінність мають і перевидані в наш час спогади професорів та вихованців 
Харківського університету233. 

На початку ХХ ст. з’являється значна кількість довідкових видань про 
вищі навчальні заклади, які мали елементи як джерела, так і наукового іс-
торичного дослідження234. Стислу, але цікаву інформацію про професорів 
та випускників досліджуваних закладів віднайдено в науково-довідкових 
виданнях235. Важливим джерелом стали сучасні науково-довідкові видан-
ня: «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 май-
бутнє: ювілейний покажчик»236. 

Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального права : Очерки по истории суда и уго-
ловного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. Санкт-
Петербург: Альфа, 1995. 846 с.

227  Боровой С. Воспоминания. Москва; Иерусалим : Евр. ун-т в Москве, 1993. 383 c. 
228  Вернадський В. І. Із спогадів: перший рік Української Академії (1918–1919). Наука і 

культура. Україна. 1988. Вип. 22. С. 39–64; Вернадський В. И. Письма о высшем образовании. 
Вестник воспитания. 1913. № 5. С. 1–17.

229  Гольденвейзер А. А. Из киевских воспоминаний. Революция на Украине: По мемуарах 
белых / сост. С. А. Алексеев ; под ред. Н. Н. Попова. Киев: Политиздат Украины, 1990. 436 с. 
(Репр. воспроизв. изд. 1930 г.).

230  Федорова Е. Безымянное поколение. Записки правоведа, адвоката, бывшего меньшевика 
Александра Гюнтера (1890–1984). Москва : Центр по изучению взаимодействия культур, 2004. 
447 с., [16] л. ил., портр.; 20 см. (Серия «Идеи века в истории рода»; Кн. 1).

231  Малиновський О. З щоденників. Вісник АН УРСР. 1993. № 10. С. 80–94.
232  Окіншевич Л. Моя академічна праця в Україні. Львів : НТШ, 1995. 86 с.
233  Харківський університет ХІХ – початок ХХ ст. у спогадах його професорів та вихованців 

у 2 т. / уклад. Б. П. Зайцев та ін.; наук. ред. : С.І. Посохов. Xарків: Сага, 2010. Т. 1. 539 с. Т. 2. 
551 с.; Харківський університет (1917–1941 рр.) у спогадах його викладачів та вихованців / 
уклад. В. Ю. Іващенко, Ю. А. Кісельова, О. І. Красько, С. М. Куделко, С. І. Посохов, Л. Ю. По-
сохова, Є. С. Рачков ; вступ, стаття В. Ю. Іващенко, О. І. Красько ; наук. ред. : В. Ю. Іващенко. 
Xарків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. 432 с.

234  Марголин Д. С. Справочник по высшему образованию. Руководство для поступающих во 
все высшие учебные заведения России. Киев: Сотрудник, 1911. 507 с.; Марголин Д. С. Справоч-
ник по высшему образованию. Руководство для поступающих во все высшие учебные заведения 
за границей. Киев: Сотрудник, 1915. 422 с.; Марголин Н. Д. Из прошлого Киевских высших 
женских курсов. Календарь и справочная книга г. Киева. Киев, 1906. С. 263–268.

235  Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Киев: Тип. Т-ва Г.Л. Фронцкевича и 
Кº, 1910. Т. 2. VI, 720, 20 с.

236  Наукова спадщина професорів-економістів: з минулого в майбутнє /ювілейний покаж-
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При 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 Министер-
ства торговли и промышленности», енциклопедичний словник Брокгауза і 
Єфрона.

Можна зробити висновок, що 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 до-
повнень іншими джерелами. Тому для глибокого аналізу змісту юридичної 
науки і освіти у закладах неуніверситетського типу та для осягнення їх ролі 
у формуванні вітчизняного освітньо-наукового простору було залучено чис-
ленні архівні матеріали, які раніше не були в науковому обігу, а також ви-
користано збірки документів, матеріали періодичного друку, мемуари, довід-
кову літературу. 

чик/ Одеський національний економічний університет. Бібліотека, уклад. Г. Я. Деркач, Т. П. 
Іваницька, Т. М. Руденко, С. В Самсонюк; ред. Ю.А. Бородіна. Одеса: ОНЕУ, 2016. 222 с. 
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ÐÎÇÄ²Ë 2
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК НЕУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ 

ОСВІТИ ТА НАУКИ В ХІХ СТ. В УКРАЇНСЬКИХ 
ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

ТА НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

2.1. Становлення російського законодавства 
про вищу освіту і науку

Слід відразу зазначити, що перші нормативні акти, які регулювали діяль-
ність вищих навчальних закладів Російської імперії, з’явилися ще в ХVІІІ сто-
літті. Так, в історії законодавства про науку й вищу освіту «точкою відліку» 
прийнято вважати іменний імператорський указ від 28 січня 1724 р., яким 
було затверджено проект про заснування Академії наук в Санкт-Петербурзі з 
університетом і гімназією237. Вищу силу мали й інші імператорські укази, зо-
крема актом від 24 січня 1755 р. імператриця Єлизавета схвалила «Проект об 
учреждении Московского университета»238. Окремими указами Катерини ІІ 
була організована Комісія для заснування в Росії народних училищ та 5 серп-
ня 1786 р. затверджено результат її діяльності – «Устав народных училищ в 
Российской империи»239, яким офіційно встановлювалася єдина система на-
родної освіти Росії. Існували й інші документи як загального (регламенти, 
інструкції, приписи), так і локального характеру (ордери й рапорти дирек-
тора університету, протоколи професорських конференцій) тощо. Проте ці 
акти були розрізнені, приймалися епізодично, а отже, говорити про системне 
вироблення законодавчого масиву для регулювання питань освіти і науки в 
цей період не доводиться.

237  Зипунникова Н. Н. Правовое регулирование юридического образования в Российской 
империи. «Изучать юриспруденцию яко прав искусство». Очерки истории юридического об-
разования в России (конец ХVІІ в. – ХХ в.). Курск, 2008. С. 9.

238  Об учреждении Московского университета и двух гимназий. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–
1825). Т. ХIV: 1754–1757. 10346. С. 284–294.

239  Об учреждении Комиссии для заведения в России народных училищ. ПСЗРИ. Собр. 1. 
(1649–1825). Т. ХХІ: 1781–1783. 16507. С. 663–664; Устав народных училищ в Российской им-
перии. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХІІ: 1784–1788. 16421. С. 646–669.
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Тільки в ХIХ ст. освіта і наука стають окремим напрямом державної полі-
тики Російської імперії. Маніфестом «Об учреждении министерств» від 8 ве-
ресня 1802 р. було утворено Міністерство народної освіти, а в його структурі 
– Головне училищне правління, покликане опікуватися вищою школою240. 
Водночас відкривалися нові університети, а при них було створено шість на-
вчальних округів, на чолі з попечителями, які призначалися зі складу членів 
Головного училищного правління.

Невід’ємною частиною масштабних освітніх реформ початку ХІХ ст. ста-
ло формування нормативно-правової бази. Слід зазначити, що нормативні 
акти ХІХ ст. різнилися за юридичною силою, змістом, формою, суб’єктами 
їх видання тощо. Насамперед необхідно виділити законодавчі акти про вищу 
освіту та науку, основною формою яких були укази. Тоді «указами» вважа-
лися всі акти законодавчого характеру, хоча й іменувалися вони по-різному: 
укази, регламенти, маніфести, рескрипти, статути, правила, установчі гра-
моти тощо. Найвищу силу мали «Височайше затверджені укази». Водночас 
імператорські акти мали форму «іменних указів» та «Височайших повелінь». 
Іменними вважалися акти, власноручно підписані імператором, а усні розпо-
рядження государя, які оголошувалися уповноваженими на те особами, дія-
ли як «Височайші повеління». Вони були найпоширенішими законодавчими 
актами в освітній сфері в першій третині XIX ст. та регулювали загальні пи-
тання управління навчальними закладами, заснування університетів і ліцеїв, 
їх реформування, надання їм привілеїв, порядок викладання предметів тощо. 
Так, іменними були укази від 24 січня 1803 р. «Предварительные правила на-
родного просвещения» та «Об учреждении учебных округов, с назначением 
для каждого особых губерний»241. Натомість «Височайшими повеліннями» 
затверджувався, наприклад, формений одяг студентів – «О мундирах для 
Харьковского университета и подведомственных ему Училищ»242. 

«Іменними указами» були й такі імператорські акти, як маніфест та ре-
скрипт. В особливо важливих випадках монарх видавав маніфести – уро-
чисті акти, якими він оголошував про надзвичайну подію, про свої права, 
вимоги, наміри чи про прийняття важливого рішення. Тобто, маніфестами 

240  Об учреждении министерств. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХVІІ: 1802–1803. 20406. 
С. 243–248.

241  Предварительные правила народного просвещения. Указ от 24 января 1803 г. «Об устрой-
стве училищ». ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХVІІ: 1802–1803. 20597. С. 437–442; Об 
учреждении учебных округов, с назначением для каждого особых губерний. ПСЗРИ. Собр. 1. 
(1649–1825). Т. ХХVІІ: 1802–1803. 20598. С. 442.

242  О мундирах для Харьковского университета и подведомственных ему Училищ. СП по 
МНП: царствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Отд. І. 
Стб. 236.
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оголошувалися початок війни чи укладення миру, сходження на престол, на-
родження, шлюб чи смерть у монаршій родини. Маніфести, як нормативні 
акти у сфері освіти, приймалися в часи важливих державних реформ, на-
приклад, маніфестом «Об учреждении министерств» від 8 вересня 1802 р. 
було утворено Міністерство народної освіти. Натомість рескрипт складався 
у формі особистого «Височайшого» звернення імператора до окремої поса-
дової особи, зазвичай, пропонуючи певну програму діяльності відповідного 
відомства. Так, на підставі рескрипту від 19 квітня 1820 р. на ім’я міністра 
духовних справ і народної освіти О. М. Голіцина «Об учреждении в Нежине 
Гимназии высших наук князя Безбородко» повелівалося відкрити вищу шко-
лу в Ніжині243.

Важливо, що імператорські укази могли мати установчий, регламенту-
ючий, забороняючий та затверджуючий характер. Установчими були акти, 
головним чином пов’язані із заснуванням навчальних закладів, що, як пра-
вило, приймалися у формі установчих грамот. У цих документах, окрім ви-
світлення самої ідеї відкриття закладу, визначалися його права та привілеї, 
які згодом деталізувалися статутами. Зокрема, в Установчій грамоті імпера-
торських Московського, Харківського і Казанського університетів від 5 лис-
топада 1804 р. містяться норми про внутрішнє управління й право на самоу-
правління, про привілеї університету та викладачів, про право присуджувати 
наукові ступені тощо244.

Установчо-регламентуючими актами були статути навчальних закладів, 
затверджені імператором. В юридичній літературі статути нерідко назива-
ють «основними університетськими законами». Проте вони були правовою 
основою діяльності не лише університетів, а й ліцеїв, гімназій вищих наук, 
вищих училищ. Зрештою в Російській імперії існували й так звані типові 
статути, зокрема 5 листопада 1804 р. затверджено перший загальний уні-
верситетський статут для Московського, Харківського та Казанського уні-
верситетів. Статутами встановлювали цілі та завдання навчальних закладів, 
деталізували права й привілеї, визначали структуру та систему управління, 
компетенцію університетських органів і посадовців, самоуправлінські мож-
ливості вченої корпорації, права й обов’язки викладачів і студентів, встанов-
лювали їх класні чини та ін.

243  Об учреждении в Нежине Гимназии высших наук князя Безбородко. СП по МНП: цар-
ствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Отд. І. Стб. 1243–
1244.

244  Учредительные грамоты Императорских Московского, Харьковского и Казанского  уни-
верситетов. 5. 11. 1804 г. СП по МНП: царствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: 
Тип. АН, 1864. Т. I. Отд. І. Стб. 254–261.
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У законодавчому масиві, що регулював вищу освіту, зустрічаються й за-
бороняючі акти. Так, у 1804 р. Височайшим повелінням імператора заборо-
нялося облаштовувати театр у Дерптському університеті, а з 1829 р. юри-
дичним факультетам університетів розглядати в університетських судах при-
ватні справи245.

Відносини у галузі вищої освіти регулювали й інші нормативні акти, які 
створювалися уповноваженими органами. Державна рада, Комітет міністрів, 
Рада міністрів (діяла з 1857 р.), міністр народної освіти, Головне училищ-
не 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, незалеж-
но від змісту чи форми, набували вищої юридичної сили і ставали законо-
давчими актами, зберігаючи свою назву і форму. Це насамперед «Височайше 
затверджені думки» Державної ради, положення Комітету міністрів, пове-
ління та розпорядження Ради міністрів, доповіді міністра народної освіти 
або Головного училищного правління, «Височайше затверджені» правила, 
інструкції, штати та штатні розписи. Зауважимо, що окремого загального 
виду акту вищої юридичної сили тоді не існувало. Власне, термін «закон» 
для позначення однієї із форм законодавчого акта в Російській імперії став 
широко використовуватися лише з 1906 року. Для закону тоді вже передбача-
лися особливий порядок розгляду (обговорення в Державній думі та Держав-
ній раді), затвердження імператором і опублікування. Втім, закон як веління 
верховної влади та акт вищої юридичної сили й тоді існував поряд із іншими 
законодавчими актами, такими як «Височайші повеління» та «Височайші 
усмотрення»246.

Доволі часто в освітньому законодавстві застосовувалися доповіді міні-
стра народної освіти або Головного училищного правління. Це був спосіб 
оперативного вирішення окремих питань, зокрема щодо порядку викладан-
ня наук, 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 Все-
підданіші» (вони оголошувалися міністром особисто імператору) та доповіді 
в Комітеті міністрів чи в Раді міністрів (розглядалися колегіальним органом 

245  О воспрещении иметь театр в Дерпте. СП по МНП: царствование Александра І. 1802–
1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 236–237; О недозволении юридическим фа-
культетам Российских университетом вмешиваться в частные дела и давать по оных мнение. СП 
по МНП: царствование Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. II. 
Отд. І. 1825–1839. Стб. 286–287.

246  Нечаев В. Закон. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. XІІ. Жилы–Земпах. 
Санкт-Петербург: Типо-Литографія И. А. Ефрона, 1894. С. 180.
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у присутності імператора)247. Наприклад, Височайше затверджена допо-
відь міністра «Об образовании и Устав Ришельевского лицея» від 2 травня 
1817 р., Височайше затверджена доповідь Головного училищного правлін-
ня «О производстве в ученые степени на основании Положения о сем» від 
20 січня 1819 р. тощо.

Окремо варто виділити таку форму законодавчих актів, як положення. 
Особливе місце серед «Височайше затверджених» зайняло положення про 
зведення в наукові ступені. Зауважимо, що привілей надавати наукові ти-
тули за університетами офіційно був закріплений ще «Предварительными 
правилами народного просвещения» 24 січня 1803 р., хоча Московський 
університет володів правом присуджувати науковий ступінь доктора меди-
цини з 1791 року. А ще раніше, у 1747 р., Академічний університет в Санкт-
Петербурзі, відповідно до § 47 «Регламенту императорской Академии наук и 
художеств» отримав право зводити в магістри, ад’юнкти, професори і акаде-
міки за прикладом університетів248. Далі норми щодо наукової атестації набу-
ли свого розвитку в установчих грамотах університетів та Статуті Віленсько-
го університету від 18 травня 1803 р., Статуті Дерптського університету від 
12 вересня 1803 р. та Статутах Імператорських Московського, Казанського, 
Харківського університетів від 5 листопада 1804 року. І лише у 1819 р. за-
твердили перше загальне положення як окремий законодавчий акт, у якому 
виклали єдині загальні державні вимоги до іспитів для претендентів на на-
уковий ступінь та до дисертації, рівня її підготовки і процедури захисту249.

Зазначимо, що значна частина актів вищої юридичної сили, що стосува-
лися освіти і науки, знайшла відображення в збірках законодавства – «По-
лном собрании законов Российской империи» та «Своде законов Российской 
империи» (Т. ХІ).

Власні укази в межах своєї компетенції видавали Сенат і Синод. Сенат-
ські 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.

Для розвитку вищої освіти та науки й становлення освітнього законодав-
ства імперії велике значення мали відомчі нормативні акти, передусім мініс-
терські циркуляри, які безпосередньо впорядковували діяльність навчальних 

247  Яновский А. Е. Доклад. Высочайше утвержденный. Энциклопедический словарь Брокгау-
за и Ефрона. Т. XА. Десмургія – Домиціанъ. Санкт-Петербург: Типо-Литографія И. А. Ефрона, 
1893. С. 892.

248  Регламент императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге. 1747 г. 
ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХІІ: 1744–1748. 9425. С. 739.

249  О производстве в ученые степени на основании Положения о сем. СП по МНП: царство-
вание Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 1134–1145. 
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закладів. Предметом їх регулювання було: викладання наук, підготовка на-
вчальних видань, нагляд за студентами, порядок вступу та ін. Найпошире-
нішими стали інструкції, правила, роз’яснення, положення, плани, програ-
ми, розподіли викладання 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 мі-
ністрів, вносячи на його розгляд записки (наприклад, «О недопущении ев-
реев к получению университетских степеней по части юриспруденции»)250. 
Кількість міністерських циркулярів була досить значною, і вже у другій по-
ловині XIX ст. вони були інкорпоровані у спеціальні збірки постанов і розпо-
ряджень Міністерства народної освіти.

Вищі навчальні заклади в межах наданих їм повноважень видавали ло-
кальні акти. Ці документи, зазвичай, заповнювали прогалини у регулюванні 
їхнього внутрішнього життя: роз’яснювали порядок допуску до публічних 
лекцій, правила користування бібліотеками та допоміжними навчальними 
установами тощо. Локальними були розпорядження правлінь, ухвали рад, 
правила, протоколи, звіти.

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: «Височай-
ше затверджуватися» (ставали законодавчими актами), схвалюватися мі-
ністром (діяли як міністерські циркуляри), прийматися попечителем на-
вчального округу чи власне радою навчального закладу (були локальними 
актами).

Отже, на початку XIX ст., за порівняно короткий проміжок часу, в Росій-
ській імперії були проведені масштабні освітні реформи. Насамперед було 
напрацьовано солідну нормативну базу, за допомогою якої держава впливала 
на освітні процеси. Хоча не існувало єдиної системи нормативно-правових 
актів, вони розрізнялися за органами видання, формами, змістом тощо, однак 
помітно зросла їх кількість, зокрема актів вищої юридичної сили, з’явилися 
нові їх види, зрештою, була сформована структура законодавства про освіту 
та науку. Питання освітньо-наукової сфери регулювали: а) законодавчі акти, 
які розроблялися різними державними органами та відомствами, навчаль-
ними закладами, однак вищу юридичну силу вони набували після затвер-
дження імператором; б) міністерські циркуляри; в) локальні акти навчаль-
них закладів. Водночас виділилися основні напрями правового регулювання 

250  О недопущении евреев к получению университетских степеней по части юриспруден-
ции. СП по МНП: царствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. 
Стб. 801–802.
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вищої освіти: управління навчальними закладами, освітньою та науковою 
діяльністю; регламентація науково-атестаційної системи, правового статусу 
професорсько-викладацького корпусу та студентства.

2.1. Формування системи юридичної освіти і науки 
та передумови виникнення юриспруденції 
за межами університетів

Освітня реформа Російської імперії початку ХІХ ст. передбачала створен-
ня системи державних органів управління освітньою сферою на чолі з Мініс-
терством народної освіти та цілісної системи народної освіти. Було утворено 
шість навчальних округів (Московський, Санкт-Петербурзький, Дерптський, 
Віленський, Харківський та Казанський) на чолі з попечителем251. Розгалу-
жена мережа шкіл формувала чітку ієрархію навчальних закладів і включа-
ла чотири рівні: університети – гімназії – повітові училища – парафіяльні 
училища. Школою найвищого рівня в кожному навчальному окрузі вважався 
університет, окрім Санкт-Петербурзького, де, до заснування університету, 
викладання вищих наук мала здійснювати Академія наук. Університети здій-
снювали адміністративно-освітні функції на місцях. Їм же підпорядковува-
лися всі навчальні заклади краю. Діяльність навчальних закладів регулювали 
законодавчі акти: затверджені 24 січня 1803 р. «Предварительные правила 
народного просвещения»252, статути Віленського253, Дерптського254, Москов-
ського255, Харківського256, Казанського257 університетів та «Устав учебных 
заведений, подведомственных университетам», затверджений 5 листопада 
1804 року258.

251  Об учреждении учебных округов, с назначением для каждого особых губерний. Именной 
указ от 24 января 1803 г. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХVІІ: 1802–1803. 20598. С. 442.

252  Предварительные правила народного просвещения. Указ от 24 января 1803 г. «Об устрой-
стве училищ». ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХVІІ: 1802–1803. 20597. С. 437–442.

253  Устав или общие постановления Императорского Виленского университета и училищ его 
округа. 18.05.1803 г. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХVІІ: 1802–1803. 20765. С. 610–620.

254  Устав Императорского Дерптского университета. 12.09.1803 г. СП по МНП: царствование 
Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург, 1864. Т. 1. Стб. 137–141.

255  Высочайше утвержденный устав Московского университета. 5.11.1804 г. ПСЗРИ. Собр. 1. 
(1649–1825). Т. ХХVІІІ: 1804–1805. 21498. С. 570–589.

256  Высочайше утвержденный устав Императорского Харьковского университета. 5.11.1804 г. 
ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХVІІІ. 21499. С. 589–607.

257  Высочайше утвержденный устав Императорского Казанского университета. 5.11.1804 г. 
ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХVІІІ: 1804–1805. 21500. С. 607–626.

258  Высочайше утвержденный устав учебных заведений, подведомственных университетам. 
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Вища школа була представлена університетами, а вища юридична осві-
та – юридичними факультетами. Зауважимо, що тоді юридична освіта була 
найбільш затребуваною у зв’язку з масштабними перетвореннями, які від-
бувалися 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 конкрет-
ної особистості. Врешті, у другій половині XIX – початку ХХ ст. питома вага 
студентів-юристів коливалася від 40 до 49 % від загальної кількості студент-
ської молоді Російської імперії259. Така її популярність пояснюється тим, що 
саме юридична освіта забезпечувала підготовку кадрів для різних ланок дер-
жавної служби, зокрема, і державного апарату. Університетам, за Статутом 
1804 р., прямо наказувалося готувати «юнацтво для вступу в різні звання 
державної служби»260. Тобто, основним замовником і роботодавцем випус-
кників-юристів виступала держава.

Водночас, окрім власне основної освітянської функції, юридичні факуль-
тети 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 право-
знавчих дисциплін охоплювало чотири напрями: філософсько-теоретичний, 
історико-правовий, догматичний та практичний. Статутами 1804 р. на відді-
ленні «моральних і політичних наук» (перша назва юридичних факультетів 
російських університетів) було утворено сім кафедр, чотири з яких право-
ві: «прав: природного, політичного і народного»; «прав цивільного та кри-
мінального судочинства Російської імперії»; «прав славетніших як давніх, 
так і сучасних народів»; «дипломатики та політичної економії». Трохи інший 
розподіл юридичних наук та кафедр мали Віленський та Дерптський універ-
ситети з огляду на дію на цих територіях місцевих законів. На кожну кафедру 
обирався штатний (ординарний) професор, спеціалізація якого ототожнюва-

5.11.1804 г. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХVІІІ: 1804–1805. 21501. С. 626–647.
259  Захаров В.В. Юридическое образование в России во второй половине ХІХ – начала ХХ в. 

«Изучать юриспруденцию яко прав искусство». Очерки истории юридического образования в 
России (конец ХІХ в. – ХХ в.). Курск, 2008. С. 67.

260  Высочайше утвержденный устав Московского университета. 5.11.1804 г. ПСЗРИ. Собр. 1. 
(1649–1825). Т. ХХVІІІ: 1804–1805. 21498. С. 571; Высочайше утвержденный устав Император-
ского Харьковского университета. 5.11.1804 г. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХVІІІ. 21499. 
С. 589; Высочайше утвержденный устав Императорского Казанского университета. 5.11.1804 г. 
ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХVІІІ: 1804–1805. 21500. С. 607.
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лася з назвою кафедри та навчальним предметом, який він викладав. Поміч-
ником професора був штатний ад’юнкт. Ті ж ад’юнкти, які вирізнялися пра-
цьовитістю і довели свої знання викладанням та науковими працями, могли 
обіймати посади позаштатного (екстраординарного) професора261.

Оскільки нові університети та інші вищі навчальні заклади потребували 
значної кількості фахівців, яких у Росії не вистачало, першочергово слід 
було вирішити проблему підготовки кваліфікованих науково-педагогічних 
кадрів. Насамперед кроки уряду були спрямовані на створення законодав-
чої бази науково-атестаційної справи. У «Предварительных правилах на-
родного просвещения» від 24 січня 1803 р. університетам надавалося пра-
во 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 вживалися й організацій-
но-практичні заходи. Передусім велася клопітка кадрова робота. Спочат-
ку до викладацької праці активно залучали професорів-іноземців. Згодом, 
щоб замінити їх «природними росіянами», читати лекції дозволили випус-
кникам університетів (кандидатам), а викладачів для вищих та середніх на-
вчальних 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 вируши-
ла в європейські університети у 1808 році262. 

Надалі закордонні відрядження отримували не лише кандидати, а й магі-
стри та старші вчителі гімназій. Зауважимо, що організовували як індивіду-
альне, так і колективне таке стажування. Важливо, що мету кожного зарубіж-
ного відрядження визначало міністерство, тобто воно фактично формувало 
замовлення на підготовку фахівців певної спеціалізації. Втім, право підби-
рати претендентів «для удосконалення в науках» надавалося професорській 
корпорації. Усі витрати покривали із сум університетів чи безпосередньо з 
державної казни. Молоді вчені отримували детальні інструкції (в яких уні-
верситетах, скільки часу, які предмети, в якому порядку і в яких професорів 
вивчати) і періодично звітували про свої успіхи і фінансові витрати, а повер-

261  Костенко І. В. Наукова титулатура України в контексті світового досвіду : витоки, розви-
ток, сучасні правові реалії: монографія. Київ: НТУУ «КПІ», 2011. С. 72.

262  Об отправлении студентов Санкт-Петербургского педагогического института в чужие 
края. СП по МНП: царствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. 
Т. I. Стб. 458–474.
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нувшись додому, зобов’язані були прослужити у відомствах МНО не менше 
шести років або повернути «спожиті на подорож кошти»263. Згодом таку спе-
ціальну підготовку до професорських посад запровадили й при російських 
університетах, зокрема при Дерптському університеті діяв спеціальний про-
фесорський 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 за-
йняття всіх місць в університеті»264.

Обрання на посади проводили загальні збори, а згодом – ради професо-
рів. Оскільки процедура виборів не була чітко визначена, то здійснювалася 
вона відповідно до традицій, які склалися в окремому університеті. Однак 
остаточне затвердження на посаді, за згодою попечителя навчального округу 
здійснював міністр народної освіти. 

Зауважимо, що університети мали й власні традиції щодо зведення в на-
укові ступені, чіткого порядку присудження яких тоді не існувало. Як зазна-
чалося вище, «Предварительными правилами народного просвещения» від 
24 січня 1803 р. право присуджувати наукові ступені надавалося саме уні-
верситетам. 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 магі-
стра та доктора цього відділення. Зауважимо, що спеціальні нормативні акти 
регулювали порядок присудження наукових ступенів вихованцям медичних 
та духовних закладів, Віленського та Дерптського університетів. Згодом на 
підставі розпорядження міністра «О распределении предметов испытаний 
на ученые степени магистра и доктора» від 20 серпня 1814 р.265 були визна-
чені «науки» (основні і допоміжні), з яких екзаменували здобувачів ступеня 
магістра та доктора того чи іншого відділення університету. Так, на відді-
ленні «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 кримі-

263  О лицах, командированных Министерством народного просвещения за границу для при-
готовления к званию профессора и преподавателя с 1808 г. по 1860 г. Журнал Министерства на-
родного просвещения. 1864. Ч. CXXI. Отд. II. С. 336; Об обязательной службе отправляемых от 
университетов в чужие края для усовершенствования в науках. СР по МНП. 1802–1834. Санкт-
Петербург: Тип. АН, 1866. Т. I. Стб. 489–490.

264  О приготовлении для занятия кафедр молодых людей из России. СП по МНП: царствова-
ние Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 259–260.

265  О распределении предметов испытаний на ученые степени магистра и доктора. 20 авгу-
ста 1814 г. СР по МНП. 1802–1834. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1866. Т. І. Стб. 253–255.
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нального судочинства в Російській імперії»; «права славетніших як давніх, 
так і сучасних народів»; «дипломатика і політична економія». Натомість «ло-
гіку» юристи складали як допоміжну науку. Однак відсутність єдиного нор-
мативного акта іноді призводила до зловживань. Так звана «дерптська афе-
ра» (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 для всіх університетів «Положение о 
производстве в ученые степени»266. 

Це було перше в Російській імперії законодавче закріплення процеду-
ри отримання наукових ступенів. Положенням були врегульовані: розподіл 
наук, система наукових ступенів, послідовність їх набуття, вимоги до пре-
тендентів на науковий ступінь, правила іспитів та процедура диспутів (за-
хисту дисертації), порядок прийняття й остаточного затвердження рішення, 
а також службово-станові привілеї носія наукового титулу. Було встановле-
но чотири наукові ступені: дійсного студента, кандидата, магістра, доктора. 
Тоді ж була започаткована й регламентація номенклатури наукових спеціаль-
ностей. На нормативному рівні було закріплено «класи наук», за якими здо-
бували ступінь магістра та доктора «того факультету, до якого за науками 
належить» здобувач. Було встановлено п’ять юридичних наукових спеціаль-
ностей: 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 еко-
номія»; 5) «політична історія і статистика головних держав, особливо росій-
ської».

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 наукових досліджень. Так, було запроваджено сім суто юридич-
них кафедр: «енциклопедія або загальний огляд системи законодавства, Ро-
сійські державні закони, тобто закони основні, закони про стани і державні 
установи», «римське законодавство і історія оного», «цивільні закони, за-
гальні, особливі і місцеві», «закони благоустрою і благочинства», «закони 
про державні повинності і фінанси», «закони поліцейські і кримінальні», 
«основ загальнонародного правознавства (Jus gentium)»267. І хоча викладання 

266  О производстве в ученые степени на основании Положения о сем. СП по МНП: царство-
вание Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 1134–1145.

267  Общий устав Императорских российских университетов. 26 июля 1835 г. СП по МНП: 
царствование Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 
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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 науково-атес-
таційної 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 претен-
дент на вчене звання (ад’юнкта та професора) повинен був мати необхідний 
науковий ступінь. Заміщення кафедр було обов’язком університетів, а під-
готовка викладацьких кадрів стала їх прерогативою. Університетські 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 відряджен-
ня професора) призначати ад’юнктів «виконувачами посад» професорів268. 
Водночас міністр народної освіти був наділений спеціальним правом – на 
власний розсуд призначати професорів і ад’юнктів. Отже, з цього часу ви-
користовували кілька способів заміщення посад: обрання, конкурс та при-
значення міністром. 

Новим «Положением об испытаниях на ученые степени»269 від 28 квіт-
ня 1837 р. 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 ступінь магістра за-
конознавства були встановлені три спеціальності: «цивільне законознав-
ство»; «кримінальне законознавство» та «державне законознавство». На 
ступінь доктора юридичного 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 дипло-
матія». Між тим, закони благоустрою та казенного управління не виокрем-
лювалися 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 про-

1825–1839. Стб. 971.
268  Там само. Стб. 980.
269  Положение об испытаниях на ученые степени. СП по МНП: царствование Николая І. 

1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. II. Отд. І. 1825–1839. Стб. 1251–1253.
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изводстве в ученые степени» від 6 січня 1844 р. до номенклатури наукових 
титулів було внесено зміни270. Відтоді ступінь магістра здобували за чотир-
ма спеціальностями: «цивільне право»; «кримінальне право»; «державне 
право»; «загальнонародне право». Тоді як наукова атестація на ступінь док-
тора юридичного факультету здійснювалася за двома розрядами: «юридич-
ні науки» та «політичні науки».

Новий перелік юридичних кафедр був уведений Статутом 1863 року. На-
зви правових дисциплін та самих кафедр набули більш галузевого характеру. 
Усього було утворено 13 кафедр: «енциклопедії права»; «історії найважливі-
ших іноземних законодавств стародавніх і нових»; «історії руського права»; 
«історії слов’янських законодавств»; «римського права»; «державного пра-
ва»; «цивільного права і цивільного судоустрою і судочинства»; «криміналь-
ного права і кримінального судочинства»; «поліцейського права»; «фінан-
сового права»; «міжнародного права»; «політичної економії та статистики»; 
«церковного законознавства»271.

Було розширено перелік учених звань (посад). З того часу кожен факуль-
тет мав посади професорів (ординарних та екстраординарних), доцентів, 
приват-доцентів. Посада ад’юнкта була скасована. Натомість зберігалися 
наукові ступені кандидата, магістра та доктора. Наукова спеціалізація, як 
правило, відповідала назві кафедри. Щоправда, на підставі нового акта «По-
ложение об испытаниях на звание действительного студента и на ученые 
степени» від 4 січня 1864 р. 13 кафедрам юридичного факультету відповіда-
ло лише сім юридичних наукових спеціальностей: «цивільне право», «кримі-
нальне право», «державне право», «поліцейське право», «фінансове право», 
«міжнародне право», «політична економія». Предмети, з яких складали іс-
пити при зведенні в науковий ступінь магістра, як і раніше, поділялися на 
основні та другорядні. Натомість докторський ступінь відтоді не передбачав 
іспитів із предметів факультету, а лише захист дисертації.

Із 1884 р. юридичні факультети університетів мали 12 кафедр із лаконіч-
ними назвами: «римське право»; «цивільне право і цивільне судочинство»; 
«торгове право і торгове судочинство»; «кримінальне право і кримінальне су-
дочинство»; «історія руського права»; «державне право»; «міжнародне пра-
во»; «поліцейське право»; «фінансове право»; «церковне право»; «політична 
економія та статистика»; «енциклопедія права і історія філософії права»272.

270  Положение о производстве в ученые степени. СП по МНП: царствование Николая І. 
1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1876. Т. ІI. Отд. ІІ. 1840–1855. Стб. 476–485.

271  Общий устав Императорских российских университетов. 18 июня 1863 г. СП по МНП: 
царствование Александра ІІ. 1855–1864. Санкт-Петербург: Тип. ИАН, 1865. Т. III. Стб. 926–927.

272  Общий устав Императорских российских университетов. 23 августа 1884 г. СП по МНП: 
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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 (зван-
ня) доцента, а трохи згодом запроваджена посада (звання) асистента (помічника 
професора). Наукова атестація магістра і доктора й надалі здійснювалася за По-
ложенням 1864 року. Але до номенклатури наукових спеціальностей окремими 
нормативними актами поступово вводилися нові юридичні спеціальності. 

Так, на підставі розпорядження МНО «Об испытаниях на ступень маги-
стра по историко-филологическому и юридическому факультетам Дерптско-
го университета» від 11 грудня 1869 р. зводити у ступінь магістра римського 
права міг тільки Дерптський університет273. Це його право було підтверджене 
й у 1871 році274. 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 під-
ставі розпорядження міністерства «По вопросу об условиях, при которых 
преподаватели церковной истории и церковного законоведения в универ-
ситетах могут достигать профессорского звания» від 17 січня 1873 року275. 
І остання десята юридична спеціальність в російських університетах була 
запроваджена вже в ХХ столітті. У 1915 р. розпорядженням «О ступенях ма-
гистра и доктора по истории русского права» вводилася наукова атестація з 
історії руського права. 

Тож у ХІХ ст. у процесі змін університетських статутів, положень про 
надання наукових ступенів та численних постанов і розпоряджень МНО на 
юридичних факультетах університетів відбулося не лише становлення влас-
не системи юридичної освіти, а й галузевої юридичної науки та номенклату-
ри юридичних наукових спеціальностей.

Однак на початку ХІХ ст. були засновані й заклади, які, вочевидь, виходи-
ли за рамки сформованої тоді чотирирівневої системи: університети – гімна-
зії – повітові училища – парафіяльні училища. Як зазначав С. В. Рождествен-
ський, «потреби уряду, інтереси вищих станів, воля приватних благодійни-

царствование Александра ІІІ. 1884. Санкт-Петербург: Тип. Товарищ. «Общественная польза», 
1893. Т. ІХ. Стб. 1002.

273  Об испытаниях на ступень магистра по историко-филологическому и юридическому фа-
культетам Дерптского университета. СР по МНП. 1865–1870. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1875. 
Т. ІV. Стб. 809–810.

274  О дополнении и изменении таблиц на ступень магистра по историко-филологическо-
му и юридическому факультетам Дерптского университета. СР по МНП. 1870–1873. Санкт-
Петербург: Тип. АН, 1881. Т. V. Стб. 70–75.

275  По вопросу об условиях, при которых преподаватели церковной истории и церковного 
законоведения в университетах могут достигать профессорского звания. СР по МНП. 1870–
1873. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1881. Т. V. Стб. 919–924.
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ків щодо облаштування навчальних закладів вносили в окремих випадках 
суттєві зміни в систему загальноосвітніх шкіл і створювали школи нового 
типу»276. Такими закладами були ліцеї, гімназії вищих наук, вищі училища 
і благородні пансіони, зазвичай утилітарного характеру. Вони були унікаль-
ним і одночасно суперечливим явищем для освітньої системи Російської ім-
перії, оскільки об’єднували навчальні курси університетів та гімназій і за-
ймали проміжну сходинку між ними. 

Тим не менш, це були вищі навчальні заклади, що мали реалізувати задум 
Олександра І про формування освіченого російського чиновництва серед-
ньої та вищої ланки, з необхідними знаннями і професійними навичками. 
Саме тому у системі освіти Російської імперії ліцеї мали виконувати функції 
елітарних навчальних закладів «підвищеного особливого типу». 

Такими закладами були: Демидовське вищих наук училище (з 1834 р. – 
Демидовський ліцей) в Ярославлі (рескрипт імператора про його створення 
був підписаний 6 червня 1803 р. – 21 січня 1919 р. реорганізований в уні-
верситет); Волинська гімназія (з 18 січня 1819 р. – Кременецький ліцей), що 
розпочала діяльність 1 жовтня 1805 р. на підставі статуту, затвердженого 29 
липня 1805 р., а в 1833 р. заклад був переведений до Києва і став базою Уні-
верситету св. Володимира; Імператорський ліцей в Царському селі (засно-
ваний у 1808 р., із 1843 р. Імператорський Олександрійський ліцей в Санкт-
Петербурзі, у 1919 р. перетворений у середню школу); Рішельєвський ліцей 
в Одесі (Статут затверджено 2 травня 1817 р., у 1865 р. став Новоросійським 
університетом); Ніжинська гімназія вищих наук князя Безбородька (з 1832 р. 
– фізико-математичний, а з 1840 р. – юридичний ліцей) – урочисте відкриття 
відбулося 4 вересня 1820 р., а в 1875 р. перетворений на Історико-філоло-
гічний інститут князя Безбородька) та благородні пансіони Московського 
(1779–1830) та Петербурзького (1818–1830) університетів (обидва стали гім-
назіями). Навчальним закладом «особливого типу» вважався й заснований 
13 січня 1868 р. ліцей в пам’ять цесаревича Миколи в Москві (так званий 
Катковський ліцей), який у 1918 р. став середньою школою.

Було здійснено спроби утворити ще й інші ліцеї. Так, у 1832–1833 рр. 
урядом Російської імперії велась підготовча робота по відкриттю ліцею в 
Орші (нині – місто в Білорусії). На його облаштування було виділено кошти 
в сумі 209 508 руб. сріблом та 3 522 руб. асигнаціями277. Проте це не було 

276  Рождественский С.В. Исторический обзор деятельности Министерства народного про-
свещения. 1802–1902. Санкт-Петербург: М-во нар. прос., 1902. С. 139.

277  О переводе, упразднении и учреждении учебных заведений в Белоруссии. СП по МНП: 
царствование Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 
1825–1839. Стб. 475–476.
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створення нового навчального закладу, а переміщення окремих факультетів 
закритого в 1832 р. Віленського університету. Однак після заснування Уні-
верситету св. Володимира в Києві від цього задуму відмовилися, прийнявши 
28 лютого 1834 р. відповідний імператорський указ «Об отмене устроения в 
Орше лицея, с употреблением назначенных на возведение здания оного сумм 
на потребности университета Св. Владимира»278.

Сучасний російський дослідник історії ліцеїв О. Д. Єгоров називає вось-
мим ліцеєм Російської імперії Слуцький279. Але утворений на базі кальві-
ністської гімназії ще у 1628 р., він був польським навчальним закладом, а 
після приєднання м. Слуцька до Російської імперії не мав статусу вищого 
навчального закладу, та й ліцеєм вже не називався: з 1788 р. – євангелійське 
училище; з 1809 р. діяв як повітове училище; з 1827 р. – гімназія; з 1868 р. – 
класична гімназія; з 1917 р. – середня школа. Згадку про існування ще одного 
ліцею Російської імперії в Омську дає український дослідник С. Р. Чуйко280. 
Втім, цей заклад засновувався як кадетський корпус, за час своєї діяльності 
пережив кілька перетворень і ніколи не мав звичного для російських ліцеїв 
статусу. 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 спеці-
алізацію підготовки чиновників і стало поштовхом до розвитку юридичної 
освіти не тільки в рамках класичних юридичних факультетів університетів, 
а й у спеціалізованих навчальних закладах (ліцеях), що готували юристів 
для органів державного управління, адміністративно-господарських орга-
нів, судів тощо. З українських (за територією) ліцеїв безпосередню під-
готовку фахівців у галузі юриспруденції здійснювали Рішельєвський ліцей 
(упродовж 1818–1865 рр.) та Юридичний ліцей князя Безбородька (упро-
довж 1840–1875 рр.). Водночас широкі юридичні знання давали у Волин-
ській гімназії / Волинському (Кременецькому) ліцеї (1805–1833) та в Гім-
назії 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 особливос-
ті, вони були нерозривно пов’язані з російськими університетами. Право-

278  Об отмене устроения в Орше лицея, с употреблением назначенных на возведение здания 
оного сумм на потребности университета Св. Владимира. СП по МНП: царствование Николая 
І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 1825–1839. Стб. 752–753.

279  Егоров А.Д. Лицеи России. (Опыт исторической хронологии): в 5 кн. Иваново, Иван. 
Инж.-строит. ин-т, 1993. Кн. 1: Ришельевский лицей. С. 10. 

280  Чуйко С.Р. Ліцеї України (ХІХ–ХХ ст.). Тернопіль: Ліком, 1996. С. 9.



81Формування і розвиток неуніверситетської освіти та науки в ХІХ ст. 

вий 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 поши-
рювалася загальна, законодавчо закріплена процедура наукової атестації, 
підготовки наукових кадрів та система службових прав професорсько-ви-
кладацького складу.

Ці вищі навчальні заклади були долучені до реалізації загальнодержав-
ної освітньої мети – сформувати освічене російське дворянство, яке пови-
нно було позитивно впливати 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 / 
Кременецького ліцею стало прагнення польських громадських діячів вихова-
ти 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 при-
стойну, але не дорогу освіту дітям збіднілого місцевого (переважно україн-
ського) дворянства.

Отже, на початку ХІХ ст. було сформовано систему народної освіти, 
утворено навчальні округи, розгалужену мережу шкіл із чіткою ієрархією 
навчальних закладів, де університетам належала вища сходинка, саме вони 
уособлювали вищу освіту. Становлення ж системи юридичної освіти безпо-
середньо пов’язане з юридичними факультетами університетів і відбувалося 
в процесі їх розвитку, під впливом змін університетських статутів (1804 р., 
1835 р., 1863 р., 1884 р.). Цими актами встановлювався перелік юридичних 
кафедр і навчальних дисциплін, тим самим держава контролювала доціль-
ність, послідовність, логічність навчальних планів та оптимальну кількість 
курсів. Тож навчальні заклади, які прагнули здійснювати підготовку фахівців 
вищої кваліфікації, мали слідувати загальноприйнятим вимогам. У підсумку, 
формувався своєрідний державний стандарт юридичної освіти. Водночас, 
встановлюючи каталог, обсяг і зміст викладання конкретного циклу юридич-
них дисциплін, держава сприяла розвитку юридичної науки, формуванню 
нових напрямів наукової юриспруденції. Разом із тим в університетах були 
вироблені порядок та способи заміщення викладацьких посад (обрання, 
конкурс, призначення), закладені основи інституту підготовки та перепід-
готовки фахівців, зокрема інститут зарубіжного стажування та створена 
єдина централізована атестаційна система. Основи цих процедур також 
були визначені законодавчо. Положеннями про надання наукових ступенів 
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(1819 р., 1837 р., 1844 р., 1864 р.), численними постановами та розпоря-
дженнями МНО була встановлена загальнодержавна номенклатура юри-
дичних спеціальностей.

Між тим, за межами чітко визначеної системи народної освіти Росій-
ської імперії виникали елітарні навчальні заклади підвищеного особливого 
типу (ліцеї, гімназії вищих наук, вищі училища, благородні пансіони). Вони 
об’єднували навчальні курси університетів та гімназій і займали проміжну 
сходинку між ними. Передумовами їх виникнення були широкомасштабні 
перетворення у сфері державного управління, розвитку законодавства, ста-
новлення судової системи. Створення міністерств та розгалуженої системи 
місцевих органів державного управління потребувало значної кількості чи-
новників середнього та вищого рангу зі спеціальними знаннями та нави-
чками. Водночас важливим поштовхом до заснування елітарних навчальних 
закладів стало бажання представників вищих станів, які виступали приват-
ними благодійниками, з одного боку, дати солідну освіту своїм дітям, а з дру-
гого – прислужитися цареві та державі.

2.3. Волинська гімназія / Волинський (Кременецький) 
ліцей, курси права в його навчальних програмах, 
правознавці та їх праці (1805–1833)

Території, які увійшли до складу Російської імперії в результаті трьох 
поділів Речі Посполитої, були об’єднані у Віленський навчальний округ. 
Попечителем округу та Віленського університету призначено Адама Чар-
торийського, відомого польського громадського та політичного діяча, 
близького друга імператора Олександра І. На посаду візитатора (інспекто-
ра) шкіл найбільш віддалених губерній округу (Волинської, Подільської і 
Київської) він запросив польського вченого Тадеуша Чацького. Саме остан-
ній, разом із видатним просвітителем того часу, автором польської консти-
туції Гуго Коллонтаєм, за активного сприяння попечителя, заснував Волин-
ську гімназію, згодом перетворену на ліцей. Основною причиною виник-
нення цього навчального закладу стало прагнення польських громадських 
діячів виховати освічену молодь, подальша діяльність якої мала б сприяти 
культурному, а відтак і політичному відродженню Польської держави.

Отримавши призначення на посаду, Т. Чацький проінспектував школи 
на ввірених йому територіях та підготував детальний рапорт, у якому вка-
зав на занедбаний стан освіти краю. Виправляти ситуацію міністр народної 
освіти граф П. В. Завадовський доручив саме візитатору, надавши йому ши-
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рокі повноваження щодо збору пожертвувань, відкриття нових шкіл та, на-
віть, за потреби, дозволив пристосовувати до місцевих умов вимоги «Устава 
учебных заведений, подведомственных университетам»281. Ці повноваження 
відкрили Т. Чацькому шлях до реалізації його задуму – заснувати на Волині 
школу, яка була б центром усіх навчальних закладів краю і давала місцевим 
жителям вищу освіту282. 

Першим кроком у справі заснування такої школи була його розмова з 
Г. Коллонтаєм, що відбулася 7 вересня 1803 року. 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 по-
єднати загальну освіту, практичні знання й диференційований рівень підго-
товки. До вивчення пропонувалися гуманітарні, математичні, природничі та 
правові науки, а прикладні дисципліни спрямовувалися на розвиток садівни-
цтва, рільництва, хірургії, акушерства, ветеринарії та практичної механіки. 
Планувалося утворити й школу для підготовки гувернанток. Г. Коллонтай 
підтримав ідеї візитатора, проте порадив не розпорошувати сили та кошти 
й організувати на Волині один вищий навчальний заклад (університет чи 
академію), облаштувавши в ньому математично-природничий, правничий, 
гуманітарний, а згодом і медичний відділи. 

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 по-
дільської і київської губернських гімназій. Тож розпочалася кропітка праця. 
Т. Чацький збирав пожертвування, а Г. Коллонтай розробляв теоретичні за-
сади майбутньої школи, статут, навчальні плани та програми. Як відомо, на 
користь освітніх закладів доброчинцями були передані значні матеріальні 
цінності. Лише для шкіл Волинської губернії, не рахуючи одноразових вне-
сків, Т. Чацький зібрав «вічних фундушів» (пожертвування, що вносилися 
щорічно) 62 200 руб. сріблом. Для київської гімназії місцеве дворянство по-
жертвувало 450 тис. руб. асигнаціями, а для подільської – 45 тис. руб. асиг-
націями283. На той час це були досить пристойні кошти. Скажімо, для по-

281  Высочайше утвержденный устав учебных заведений, подведомственных университетам. 
5.11.1804 г. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХVІІІ: 1804–1805. 21501. С. 626–647.

282  Коляденко С. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Жи-
томир, 2002. С. 26.

283  Материалы для истории и статистики наших гимназий. Журнал Министерства народно-
го просвещения. 1863. Ч. СХХІ. Отд. ІІ. С. 136.
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рівняння, штат Віленського університету визначав суму асигнування на його 
утримання 105 тис. руб. на рік284. Тож така підтримка з боку місцевої шляхти 
забезпечила матеріальну базу майбутніх навчальних закладів. 

Урочисте відкриття Волинської гімназії відбулося 1 жовтня 1805 року. 
Розмістилася вона в корпусах колишнього єзуїтського колегіуму. Її право-
вий статус визначався Статутом, що був затверджений напередодні – 29 
липня 1805 року285. 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 поса-
довою особою гімназії був директор, а його помічником – префект. Дирек-
тор здійснював загальне керівництво закладом, дбав про правильний хід 
навчального процесу, чітке виконання програм, раціональне використання 
коштів. Він же був і безпосереднім керівником усіх нижчих шкіл Волин-
ської, Подільської та Київської (до 1818 р., з цього часу вона увійшла до 
складу Харківського навчального округу) губерній. Натомість префект від-
повідав за організацію навчання, дотримання порядку й дисципліни учня-
ми та викладачами, здійснював виховні функції. У разі відсутності дирек-
тора заміщав його.

Викладацький корпус гімназії складався з дев’яти старших та десяти мо-
лодших учителів. Вони разом з директором та префектом формували «стан 
гімназії». Здійснюючи нагляд за учнями, префект опирався на цензорів, ре-
петиторів та домашніх наглядачів. Така система управління закладом майже 
без змін проіснувала впродовж усього часу його діяльності. Лише в середині 
1820-х рр. 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 відріз-
нялася від структури тогочасних російських гімназій, а програма навчання 
за рівнем складності відповідала університетському курсу. Комплекс наук, 
представлених у її навчальному плані, суміщав у собі приблизно два універ-
ситетських факультети: історико-філологічний та фізико-математичний286. 
Додамо також, що юридичним та медичним наукам, програми яких не посту-
палися університетським, відводилася значна частка навчального часу, адже 

284  Штат Императорского Виленского университета. СП по МНП: царствование Александра 
І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I: Штаты и приложения. С. 2–3.

285  Устав Волынской гимназии. СП по МНП: царствование Александра І. 1802–1825. Санкт-
Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 367–372.

286  Киев и университет Св. Владимира при императоре Николае I. 1825–1855 / за ред. 
В. С. Иконникова. Киев: Изд-во С. В. Кульженко, 1896. С. 54.
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в перспективі засновники мали намір перетворити гімназію на університет з 
традиційними для них чотирма факультетами (історико-філологічним, фізи-
ко-математичним, медичним та юридичним).

У навчальному закладі були поєднані три ступені освіти (початкова, се-
редня і вища), а загальноосвітня підготовка – з професійною, яка мала по-
чинатися 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 курси287. Тож, 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 ха-
рактер 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 кур-
сах. Вивчення кожної дисципліни в них мало розвинути пам’ять, мислення 
та моральні відчуття настільки, наскільки це потрібно для опанування вищих 
наук288. Тож викладання розвивалося від простих і більш зрозумілих предме-
тів 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 кож-
ного дворічного курсу були визначені основні дисципліни: фізико-матема-
тичних, природничих, історичних, словесних та правових наук, що мали на 
меті «тренування мислення»289. 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, землероб-
ство, садівництво, ветеринарію, анатомію, фізіологію, хірургію, акушерство 

287  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского Университета св. Владимира.  
Киев: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1884. Т. 1: Университет св. Владимира в царствование 
императора Николая Павловича. С. 39.

288  Материалы для истории и статистики наших гимназий. Журнал Министерства народно-
го просвещения. 1863. Ч. СХХІ. Отд. ІІ. С. 137.

289  Коляденко С. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Жи-
томир, 2002. С. 49.
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тощо290. 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, схід-
них 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 продовжу-
вати навчання на вищих курсах. Відповідно до § 6 Статуту гімназії передба-
чалося утворити п’ять фахових шкіл. І вже з 1807 р. розпочали свою роботу 
школи землемірів, садівників, геометрів, механіків та учительська семіна-
рія, а з 1817 р. – школи хірургії та ветеринарії291. При закладі функціонували 
астрологічна обсерваторія та метеостанція, було закладено ботанічний сад, 
обладнано кабінети (зоологічний, фізичний, мінералогічний, моделей і ма-
шин, живопису), хімічна лабораторія та зібрано нумізматичну колекцію. Гор-
дістю гімназії стала її бібліотека, оцінена в 56 820 руб. сріблом, фонди якої 
становили 24 379 назв у 34 378 томах292. Чільне місце в ній займала правова 
література та зібрання нормативних актів сейму. У 1811 р. була заснована 
власна друкарня. Тобто гімназія мала солідну навчально-матеріальну базу та 
являла собою «цілий політехнікум»293. 

На відміну від губернських гімназій з семирічним курсом навчання пе-
реважно гуманітарного профілю Волинська школа пропонувала 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. Відповідно до § 16 Статуту учні 
вищих курсів, успішно склавши випускні іспити, отримували свідоцтво про 
закінчення гімназії, на підставі якого Віленський університет вручав універ-
ситетський диплом. Власник останнього прирівнювався у правах до випус-
кника університету і претендував на посади державної служби в межах усієї 
імперії294. Вихованці ж прикладних шкіл отримували від гімназії «патент» на 

290  Материалы для истории и статистики наших гимназий. Журнал Министерства народно-
го просвещения. 1863. Ч. СХХІ. Отд. ІІ. С. 137.

291  Чуйко С. Р. Ліцеї України (ХІХ–ХХ ст.). Тернопіль: Ліком, 1996. С. 34.
292  Коляденко С. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Жи-

томир, 2002. С. 66.
293  Лопухівська А. В. З історії розвитку гімназій і ліцеїв в Україні. Київ: ІСДО, 1994. С. 65.
294  Міхневич Л. В. Волинський (Кременецький) ліцей: внесок до спадку вітчизняної право-

вої освіти. Актуальні проблеми держави і права. Одеса, 2015. № 75. С. 32.
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практичну діяльність із правом обіймати чиновницькі посади переважно в 
губерніях навчального округу і лише за браком вакансій – в інших регіонах 
держави295.

Викладання у Волинській гімназії велося польською мовою (російська 
мова стала обов’язковою з 1825 р.). У нижчих класах основною була урочна 
система занять. Уроки тривали щоденно з 8-ої до 11-ої та з 14-ої до 16-ої годи-
ни. Окрім цього, певний час відводився на підготовку до занять, повторення 
та закріплення матеріалу під наглядом наставника. Аудиторний час старших 
учнів був значно більшим: з 8-ої до 12-ої та з 13-ої до 19-ої години щодня. 
Оскільки вільного часу 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 погли-
блення пройденого матеріалу й ведення експериментальних досліджень296. 

Вочевидь класи і курси не були об’єднуючим елементом навчальної 
структури, а їх кількісний склад не був сталим. Учні вільно обирали предме-
ти, які вони бажали вивчати, об’єднуючись в групи по 50–70 осіб і формую-
чи, таким чином, так звані відділи за фаховими інтересами. Перевірку знань 
здійснювали на іспитах, які влаштовували в присутності директора щоквар-
тально (грудень, березень, червень) для учнів нижчих класів та двічі на рік 
(лютий і червень) для слухачів вищих курсів297. Навчання закінчувалося ви-
пускними іспитами. Успішних учнів нагороджували похвальними листами, 
срібними та золотими медалями. 

Зауважимо, що інтелектуальний потенціал викладачів гімназії був досить 
високим. До підбору кадрів засновники підходили професійно. Окрім вимог 
«високої моральності», кандидат на посаду вчителя гімназії повинен був во-
лодіти ґрунтовними знаннями та мати науковий ступінь доктора чи принай-
мні магістра. Окремі кандидати на посаду вчителя повинні були представити 
наукову роботу, яка б підтвердила їх фаховий рівень. Не важко помітити, що 
ці вимоги були досить близькими до вимог на професорські посади універ-
ситетів. І насправді, вчителі Кременця були освічені діячі, відомі вчені, про-
фесори різних європейських вищих шкіл. Спочатку це були переважно іно-
земці – випускники Краківського та Віленського університетів, потім – власні 
кременецькі вихованці, які пройшли стажування в університетах країни чи за 

295  Об учреждении при Волынской гимназии школы землемеров. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–
1825). Т. ХХІХ: 1806–1807. 22572. С. 1224–1226.

296  Ходаковська Я. Волинська гімназія та Волинський ліцей у Кременці (1805–1833 рр.). Во-
линські Афіни. 1805–1833. Тернопіль: Богдан, 2006. С. 36.

297  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского Университета св. Владимира. 
Киев: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1884. Т. 1: Университет св. Владимира в царствование 
императора Николая Павловича. С. 56.
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кордоном. М. Ф. Владимирський-Буданов зазначав, що «Кременець явно зма-
гався з Вільно і чимало професорів були кращі віленських»298. 

Загалом викладачі гімназії становили досить поважний колектив. Так, 
першим директором був професор Краківської академії, відомий математик 
Ю. Чех (1762–1810), а першим директором ліцею – професор літератури, 
знаний польський поет і драматург А. Фелінський (1771–1820). З гімназією 
пов’язані імена багатьох діячів культури і науки: професора хімії та нату-
ральної історії Ф. Шейдта (1759–1807), ботаніка-флориста В. Бессера (1784–
1842), художника Ю. Пічмана (1758–1834), етнографа З. Доленго-Ходаков-
ського (А. Чарноцького) (1784–1825), архітектора Ф. Мєховича (1783–1852), 
портретиста Б. Клембовського (1795–1888). Свою наукову діяльність тут роз-
почали польський історик Й. Лелевель (1786–1861), філологи Е. Словацький 
(1772–1814) та М. Якубович (1785–1853), фізик І. Абламович (1787–1848), 
природознавець А. Анджейовський (1785–1868) та ін. 

Престиж закладу підтримували і його випускники. Адміністрація турбу-
валася про наступність високого рівня викладання, сприяючи кращим ви-
хованцям у підготовці до викладацької діяльності в університетах країни 
або під час стажування за кордоном. Такі наукові вояжі не були рідкістю, 
зокрема майбутні професори логіки М. Вишневський, агрономії М. Фричин-
ський, архітектури Ф. Мєхович стажувалися за кордоном299. Удосконалювати 
знання з торгового права до Гамбурга відряджали викладача права природ-
ного, міжнародного, політичної економії та торгового права Кудлицького. А 
професор римського та цивільного права І. А. Олдаковський пройшов дворічне 
стажування в Геттінгені. 

Водночас у самій гімназії теж дбали про підвищення професійного рівня 
вчителів. Було утворено літературний, моральний та природничий відділки. 
Вони діяли як науково-методичні осередки вчителів, де обмінювалися новими 
знаннями, досвідом, удосконалювали професійну майстерність. Щомісяця від-
бувалися засідання відділків, на яких оприлюднювали наукові досягнення (до 
речі, щонайменше раз на два роки кожен викладач зобов’язаний був презенту-
вати свою наукову розвідку), підбирали теми для офіційних публічних висту-
пів, обговорювали звіти, екзаменували кандидатів для стажування за кордо-
ном тощо300. До обов’язку усіх викладачів входила й розробка «секстернів»301. 
Це були індивідуально підготовлені матеріали (робочі зошити) для вивчення 

298  Там само. С. 52.
299  Чуйко С.Р. Ліцеї України (ХІХ–ХХ ст.). Тернопіль: Ліком, 1996. С. 40.
300  Коляденко С. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Жи-

томир, 2002. С. 33.
301  Чуйко С.Р. Ліцеї України (ХІХ–ХХ ст.). Тернопіль: Ліком, 1996. С. 40.
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предмета, які мали відповідати тодішнім методичним і науковим вимогам та 
допомагати учню закріпити набуті знання. Після апробації їх публікували спо-
чатку як брошури, а згодом, доопрацювавши, як оригінальні підручники. Вже 
у 1824 р. кожен із професорів ліцею мав власний такий підручник302.

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 Росій-
ській 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 
учні303. І надалі кількість її вихованців збільшувалася, досягнувши в 1827 р. 
свого максимуму – 898 учнів304. Про популярність закладу свідчать і великі 
пожертвування, які постійно надходили на його користь. Окрім «вічних фун-
душів», які вносилися щорічно, окремі благодійні внески спрямовувалися 
на облаштування конвіктів (пансіонів) для учнів, госпіталю та хірургічного 
відділення305, лікарні306, школи землемірів307. Досить престижною була сти-
пендія для бідних учнів лікаря Я. Лернета, яка передбачала не лише повний 
пансіон стипендіата, а й виплату грошової допомоги по закінченню навчання 
для влаштування подальшого самостійного життя308.

302  Павленко В.В. Кременецький ліцей як чинник освітнього розвитку Волинського регіону: 
історичний аналіз. Професійно-педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід: моногра-
фія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. С. 410.

303  Міхневич Л.В. Волинський (Кременецький) ліцей: внесок до спадку вітчизняної правової 
освіти. Актуальні проблеми держави і права. Одеса, 2015. № 75. С. 33.

304  Коляденко С. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ–30-ті рр. ХХ ст.). Жи-
томир, 2002. С. 35.

305  О передаче в пособие Волынской гимназии староства князя Сангушки. СП по МНП: цар-
ствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 407–408; Об 
отдаче староства Кременецкого Волынской гимназии. СП по МНП: царствование Александра І. 
1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 408; О пожертвовании графини Платер в 
пользу госпиталя и хирургического отделения при Волынской гимназии. СП по МНП: царство-
вание Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 529–532.

306  Об утверждении акта завещания графа Олизара на заведение больницы при Волынской 
гимназии. СП по МНП: царствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 
1864. Т. I. Стб. 487–489.

307  О помещении Волынской гимназии в Базилианском монастыре, в Кременце. СП по 
МНП: царствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 423–
424; Об отдаче Волынской гимназии находящихся в Кременецком старостве лесных угодий. 
СП по МНП: царствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. 
Стб. 424–425.

308  Об утверждении акта завещания Лернета на вечный фундуш для четырёх учеников 
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Зрештою, успіх Волинської гімназії спонукав Т. Чацького до заснуван-
ня таких же закладів у Подільській та Київській губерніях. Відтак, Пер-
ша київська гімназія була відкрита у січні 1812 р. на підставі особливого 
Статуту309, затвердженого 13 жовтня 1811 р., за яким вона фактично була 
віднесена до вищої школи, зокрема надавала привілеї своїм випускникам. 
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 року310. 
Хоча обидві гімназії були побудовані за проектом Волинської, мали ши-
рокий курс наук, все ж вони не набули такої гучної слави, як остання. 
А з прийняттям у 1828 р. нового загального Статуту гімназій і училищ, 
підвідомчих університетам, вони були зрівняні в правах з іншими губерн-
ськими гімназіями311. 

Варто сказати, що незважаючи на славу і престиж, Кременецька гімназія 
мала й недругів як серед російських чиновників вищого рангу, так і серед міс-
цевого дворянства. Якщо перші були прихильниками її русифікації та пере-
міщення 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 спеціаль-
них комісій: для розгляду справи про «антидержавну діяльність» Т. Чацького 
(1807 р.) та для встановлення причин «занепаду гімназії» (1810 р.)312. Проте 
завдяки неймовірним зусиллям А. Чарторийського гімназія не лише зали-
шилася 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»313. 

Волынской гимназии. СП по МНП: царствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: 
Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 489–502.

309  Устав Киевской гимназии. 13.10.1811 г. СП по МНП: царствование Александра І. 1802–
1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 679–685.

310  Материалы для истории и статистики наших гимназий. Журнал Министерства народно-
го просвещения. 1863. Ч. СХХІ. Отд. ІІ. С. 138.

311  Об уставе гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих под ведомством универ-
ситетов: С-Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского. СП по МНП: царствова-
ние Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 1825–1839. 
Стб. 200–257.

312  Об уничтожении дела Т. Чацкого, имеющегося в комитете, учрежденном по политиче-
ским делам, от 13 января 1807 года. Сборник материалов для истории просвещения в России. 
Учебные заведения в западных губерниях. Санкт-Петербург, 1898. Т. ІІІ. Стб. 846–848; Об учреж-
дении комиссии для рассмотрения причин упадка Кременецкой гимназии. СП по МНП: цар-
ствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 591–593.

313  О переименовании Волынской гимназии в лицей. СП по МНП: царствование Александра 
І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 1133–1134.
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Насамперед зазначимо, що 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, дирек-
тора ліцею стали обирати з-поміж місцевих поміщиків. Також А. Чарто-
рийський збільшив штат викладачів та дещо змінив перелік навчальних 
предметів314. 

Особлива увага в ліцеї приділялася вивченню права. Програми право-
вих 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 права315. Однак знайомство з правом розпочиналося ще в нижчих 
класах з дисципліни «Вчення етичні», а вже з 1818 р., за розпорядженням 
А. Чарторийського, читали курс «Моральних наук»: у третьому класі під 
«моральними науками» розумілися давня історія і науки моралі (кодекс чес-
ті), а в четвертому – право природне й історія Греції316. На вищих курсах 
викладання права було організоване за зразком малого університетського 
відділення317. На другому курсі вчили природне право, політичне право та 
міжнародне право, а на третьому – римське право та місцеві закони318. Кож-
на навчальна дисципліна розпочиналася зі вступу, де пояснювалася правова 
термінологія. За західноєвропейською традицією в тогочасному Кременці 
домінуючим було природне право. Воно було покликане сформувати мо-
ральні якості учнів, виховати їх громадянами, які добре усвідомлюють власні 
дії. Тому насамперед вчили: 1) обов’язки людини перед собою; 2) обов’язки 
перед Богом; 3) обов’язки людини як члена суспільства. Значну увагу при-
діляли 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) 

314  Міхневич Л. В. Волинський (Кременецький) ліцей: внесок до спадку вітчизняної право-
вої освіти. Актуальні проблеми держави і права. Одеса, 2015. № 75. С. 33.

315  Програма по праву. ЦДІА України (Центр. держ. істор. архів України). Ф. 710. Оп. 3. 
Спр. 145. Арк. 24. 

316  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского Университета св. Владимира. 
Киев: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1884. Т. 1: Университет св. Владимира в царствование 
императора Николая Павловича. С. 40 

317  Коляденко С. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Жи-
томир, 2002. С. 58.

318  Материалы для истории и статистики наших гимназий. Журнал Министерства народно-
го просвещения. 1863. Ч. СХХІ. Отд. ІІ. С. 137.
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права розглядалися: 1) особисте право громадянина; 2) торгівельне право; 
3)  судочинство319. 

Високого рівня досягло викладання римського права, що було основою 
права як такого. Натомість під місцевими законами розумілося польсько-ли-
товське право, тобто головним чином вивчали цивільне та кримінальне пра-
во. З посиленням політики русифікації на початку 1820-х рр. вводилося й ви-
вчення російського права. Ліцеїстам, які цікавилися юриспруденцією, також 
пропонували загальну та російську історію, політичну економію і статисти-
ку, історію римської і грецької літератури та новітніх іноземних країн320. Зре-
штою, спеціальні правові дисципліни читали у фахових школах. Наприклад, 
у школі землемірів – «право, пов’язане із землемірством»321. 

Відповідно до § 7 Статуту Волинської гімназії забезпечувати викладан-
ня правових дисциплін мав старший учитель «державного домоводства і за-
конів». 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 логіки322. Креме-
нецькі правознавці були представлені такими професорами, як: А. Й. Ярков-
ский (1805–1824), М. Хонський (1806–1833), Кудлицький (?), І. А. Олдаков-
ський (1809–1817), Й. Б. Ярошевич (1815–1828), Ю. Улдинський (1818–1833), 
О. М. Міцкевич (1827–1833). Це були знані вчені-юристи, які поєднували 
свою викладацьку діяльність з науковою.

Першим правником у гімназії став професор Антоній Йосипович Ярков-
ський (Anthony Yarkovsky) (1760–1828). Він був старшим із трьох братів Яр-
ковських, які прийшли працювати в гімназію (Войцех Ярковський (1767–1836) 
– професор математики; Павло Ярковський (1781–1845) – відомий український 
книгознавець та бібліограф). Антоній Ярковський навчався в університеті Кра-
кова, там же отримав ступінь доктора філософії і ще з 1784 р. став учителем 
права і моральних наук у Кременецькій окружній школі. Г. Коллонтай вважав 
його найбільш здібним світським учителем323. Тож без вагань порекомендував 
професора на посаду префекта і викладача права. Із 1805 р. А. Й. Ярковський 

319  Коляденко С. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Жи-
томир, 2002. С. 58.

320  Материалы для истории и статистики наших гимназий. Журнал Министерства народно-
го просвещения. 1863. Ч. СХХІ. Отд. ІІ. С. 137.

321  Ходаковська Я. Волинська гімназія та Волинський ліцей у Кременці (1805–1833 рр.). Во-
линські Афіни. 1805–1833. Тернопіль: Богдан, 2006. С. 40.

322  Коляденко С. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Жи-
томир, 2002. С. 33.

323  Шмит А. Директори і префекти гімназії та ліцею в Кременці. Волинські Афіни. 1805–
1833. Тернопіль: Богдан, 2006. С. 54.
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був першим і довгі роки незмінним префектом Волинської гімназії, а потім і 
ліцею (до 1824 р.), двічі тимчасово долучався до виконання функцій директора. 
Читав він природне право та моральні науки.

Добираючи претендентів на вчительські посади, Г. Коллонтай склав для 
кожного поради для викладання відповідних наук. Для А. Й. Ярковсько-
го він розробив програму вивчення природного права324. В її основі була 
книга ректора Віленського університету І. Стройновського «Nauka prawa 
przyrodzonego, politycznego, ekonomiki politycznej i prawa narodоw» (1785 р.), 
у 1809 р. перекладена російською мовою В. Г. Анастасевичем і опублікована 
під заголовком «Наука права природного, політичного, державного госпо-
дарства і права народів». Саме вона тривалий час залишалася основним на-
вчальним посібником кременецьких правників. Професор А. Й. Ярковський 
користувався авторитетом серед своїх вихованців, позитивно впливав на фор-
мування їх національної свідомості завдяки своїй ораторській майстерності. 
Його педагогічні настанови учням гімназії були опубліковані окремою брошу-
рою «Przemowa do uczniów gimnazyjum wołyńskiego» («Промова до студентів 
Волинської гімназії», Кременець, 1805). Кілька промов А. Й. Ярковський при-
святив питанням становлення національної освіти і внеску відомих поляків 
Г. Коллонтая, Т. Чацького, А. Чарторийського, І. Стройновського та Я. Снядець-
кого в розвиток та відродження польської школи: «Mowa przy odebraniu z rąk 
Tadeusza Czackiego dyplomatu cesarza Alexandra, ustanawiającego gimnazyjum 
wołyńskie w Krzemieńcu, miana 1 Października 1805 r.», Кременець, 1805), «Mowa 
na egzekwijach uroczystych ks. Adama Czartoryskiego, generała ziem podolskich», 
1823), «Korrespondencyje w przedmiotach oświecenia narodowego z Hugonem 
Kollątajem w dziełach tegoż z Tadeuszem Czackim, Hieronimem Strojnowskim i 
Janem Śniadeckim», опублікована в «Atheneum» за 1848 р.). Але правознавчих 
праць вченого не знайдено.

У 1806 р. пропозицію Т. Чацького стати вчителем права Волинської гім-
назії прийняв доктор філософії та вільних наук Міхал Хонський (Michał 
Choński) (1779–1855). Освіту він здобув у Віленському університеті, де у 
1905 р. отримав докторський ступінь, а свою кар’єру розпочав у гімназії та 
продовжив у ліцеї. До обов’язків М. Хонського 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. Курс політичної 
економії М. Хонського включав чотири частини: 1) виробництво та розподіл 

324  Там само. С. 60.
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товарів народного вжитку; 2) гроші; 3) вартість товару; 4) прибуткова організа-
ція виробництва325. Він викладав і загальну статистику.

Украй обмаль інформації про викладача Кудлицького (Kudlytsky). На по-
саду професора права природного, міжнародного, політичної економії та права 
торгового він був призначений візитатором Т. Чацьким. Згодом його відрядили 
до Гамбурга удосконалювати знання з торгового права326.

Більше відомостей маємо про польського юриста, доктора права Ігнатія 
Алдон Онуфрі Олдаковського (Ignacy Oldakovsky) (1785–1821). Він народився 
2 серпня 1785 р. в містечку Гонсьорово на Бузі (Польща) в дворянській родині. 
Юридичну освіту здобув у Віленському університеті, в 1809 р. став доктором 
права. З цього ж року він – викладач Волинської гімназії, де вісім років читав 
римське та цивільне право. Наступні два роки вивчав право в Геттінгені, після 
чого став професором Віленського університету. І. А. Олдаковський був досить 
обдарованою, освіченою людиною, підтримував тісні зв’язки з тогочасними 
науковцями. Можливо, саме дружба з професором Віленського університету, 
відомим дослідником історії права Великого князівства Литовського І. М. Да-
ниловичем (1787–1843) 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 опублі-
кував свою першу працю, присвятивши її вивченню причин стійкого авторите-
ту 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 філосо-
фію права» («О prawie przyrodzoném i fi lozofi i prawa»), яка була надрукована 
в 1822 р. у «Варшавському щоденнику» («Monitor Warszawski», з 1829 р. – 
«Dziennik Warszawski»). Інші праці молодого дослідника залишилися в руко-
писах.

Яскравою постаттю серед кременецьких правників був Йосип Бенедик-
тович Ярошевич (Joseph Yaroshevich) (1793–1860). Цей учений народився у 
м. Більську в родині міського писаря. У 1815 р. закінчив Віленський універси-
тет. Здобувши ступінь магістра права, почав працювати професором римсько-
го та польсько-литовського права у Волинській гімназії. Окрім викладацької 
діяльності він займався й науковими розвідками. У 1826 р. молодий уче-
ний опублікував у «Варшавському щоденнику» свою першу працю «Вплив 

325  Коляденко С. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Жи-
томир, 2002. С. 59.

326  Міхневич Л. В. Здобутки правознавців Волинського (Кременецького) ліцею. Часопис Ки-
ївського університету права. 2014. № 2. С. 36. 
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християнства на цивілізацію слов’ян» («O wpływie religii chrześcijańskiej na 
cywilizację Słowian»). Це дослідження не залишилося непоміченим науко-
вою спільнотою, і Й. Б. Ярошевича запросили до Віленського університету 
на посаду професора цивільного і кримінального польсько-литовського пра-
ва. У 1828 р. він прийняв пропозицію і перевівся у Вільно, де зайняв кафедру 
дипломатії та статистики Росії. Після ліквідації Віленського університету 
вчений повернувся до рідного Більська.

Передусім Й. Б. Ярошевич відомий як автор тритомної монографії «Об-
раз 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 проаналізував політичну історію та сус-
пільно-культурне життя Великого князівства Литовського. Він розвинув тео-
рію феодального устрою в князівстві Литовському, цікавився питаннями впли-
ву християнської віри на історію Литви. Разом з І. М. Даниловичем прагнув 
довести необґрунтованість польської концепції історії Великого князівства 
Литовського як частини польської історії. Окрему увагу він приділяв до-
слідженням литовського права. На батьківщині правознавець продовжував 
історичні розвідки про Більськ та Дорогичин (коронаційне місто Данила 
Романовича), цікавився етнографією. У польських періодичних виданнях 
опублікував низку статей, присвячених українському фольклору Підляшшя. 
Звернув увагу на зв’язок мови населення Більського повіту з мовою україн-
ців із Полісся й Волині. Після смерті вченого в «Gazeta Polska» (1862, № 22) 
був опублікований повний список його наукових праць.

Магістр права Віленського університету, вчитель права Вінницької гімна-
зії Юзеф Улдинський (Jozef Uldynsky) (1792–1863) у 1818 р. став викладати 
у Волинській гімназії. Окрім оригінальних уроків права, які проводив про-
фесор, він за індивідуальними методиками викладав географію та загальну 
і російську історію. Професор був шанованою людиною в Кременці. Він не 
мав власної родини, але постійно допомагав бідним студентам. Був поціно-
вувачем старожитностей, зібрав чималу нумізматичну колекцію (1500 поль-
ських та римських медалей та монет), яка за його заповітом була передана в 
мінц-кабінет Університету св. Володимира327. Про науковий доробок ученого 
відомо мало. У 1819 р. ним було розроблено навчальний посібник «Старо-
давня географія з точки зору сьогодення» («Jeografîa starožytna stósowana do 
dzisiejszej etc.»), виданий у Почаєві і Кременці. Про інші праці відомостей не 
знайдено.

327  Антонович В. Б. Нумизматический кабинет. Историко-статистические записки об уче-
ных и учебно-вспомогательных учреждениях императорского университета св. Владимира / 
под. ред. В. С. Иконникова. Киев: Тип. имп. университета св. Владимира, 1884. С. 56.
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Серед викладачів права окреме місце займає постать Олександра Мико-
лайовича Міцкевича (A. Mickiewicz) (1804–1871) – найвідомішого професо-
ра права ліцею, рідного брата польського поета Адама Міцкевича. Народився 
вчений у Гродненській губернії. Освіту отримав у Віленському університеті, 
там здобув і ступінь магістра обох прав. Із 1827 р. він працював у Волинсько-
му ліцеї, читав римське право та місцеві закони (цей курс включав вивчення 
польсько-литовського цивільного і кримінального права). У товаристві кре-
менецьких професорів вченого шанували як людину зі знаннями, світлим 
практичним розумом та енергійним характером328. Він єдиний кременецький 
юрист, який перейшов працювати в Університет св. Володимира, в 1834 р. 
був призначений екстраординарним, а в 1835 р. – ординарним професо-
ром кафедри римського права, де працював до 1838 року. У 1839–1858 рр. 
учений читав римське право та кримінальне судочинство у Харківському 
університеті. М. Ф. Владимирський-Буданов зазначав, що О. М. Міцкевич 
«був, безперечно, і професором обдарованим і своїми знаннями стояв на-
рівні з тогочасним станом правознавства Європи (саме в історичній німець-
кій школі)»329. Лекції з римського права, зокрема інституції римського пра-
ва із внутрішньою історією права та систему приватного римського права, 
О. М. Міцкевич читав латинською мовою за власними записками, які базува-
лися на працях Г. Гуго, Х. Г. Гаубольда, Ф. К. Савіньї, Ю. А. Штекгардта та 
ін., 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, які 
застосовували кременецькі правознавці. Так, Й. Ярошевич запровадив осо-
бливі уроки – показові судові засідання. У суді Кременецького повіту про-
фесор брав судову справу, учні, детально її вивчивши та розподіливши ролі 
учасників судового процесу (адвокатів, потерпілих, обвинувачів, суддів), 
здійснювали її розгляд330. Свої заняття з права у формі рольових ігор, залуча-
ючи ліцеїстів до розгляду конкретних судових справ, проводив й Ю. Улдин-
ський. У формі таких інсценованих публічних судових засідань він приймав 
і іспити331. 

328  Шульгин В. История университета св. Владимира. Санкт-Петербург: В тип. Рюмин и 
комп., 1860. С 156. 

329  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского Университета св. Владимира. 
Киев: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1884. Т. 1: Университет св. Владимира в царствование 
императора Николая Павловича. С. 127.

330  Коляденко С. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.). Жи-
томир, 2002. С. 34.

331  Левківський М. В., Павленко В. В. Діяльність іноземних викладачів гуманітарних дисци-
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Між тим поряд з позитивними надбаннями закладу організація навчаль-
ного процесу мала низку недоліків. Бажання засновників якнайшвидше пе-
ретворити гімназію на університет призводило до порушення наступнос-
ті 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, призво-
див до ігнорування ними навіть базових дисциплін, що тягло за собою по-
верхову «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. Владимирського-Бу-
данова, носило характер читання приватних курсів для бажаючих332. 

За мовою та характером навчання, складом учнів і викладачів заклад був 
польським. Так, наприклад, у 1821 р. із понад 600 вихованців ліцею лише 34 
були православними333. Проте варто зазначити, що полонізація закладу від-
бувалася 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 про-
роки? 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»334. 

Однак згодом пропольська урядова риторика змінилася політикою то-
тальної русифікації. На хвилі подій початку 1820-х рр. (справи про та-
ємні 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 ви-
користаний нею як привід для його закриття. Як згадував перший по-
печитель Київського навчального округу Є. Ф. Брадке, у Кременецькому 
ліцеї він зустрів «людей фанатично відданих тільки своїй науці, які мало 

плін у Кременецькому ліцеї. Инновации в высшем образовании: проблемы и перспективы. Київ: 
ВІКНУ, 2010. Вип. 24. С. 246.

332  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского Университета св. Владимира. 
Киев: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1884. Т. 1: Университет св. Владимира в царствование 
императора Николая Павловича. С. 56.

333  Там само. С. 54.
334  Сейко Н. А. Польське шкільництво на Волині-Житомирщині у ХІХ – першій половині 
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задумувалися над справами світу цього»335. 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 при-
щеплення ненависті до Росії і до всього російського»336. 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 по-
літичну економію у професора М. Хонського слухали дев’ять учнів. Певна 
річ, що такі здобутки, за сучасними мірками, не можна вважати значними, 
проте в тогочасних умовах, коли відбувалося становлення вищої освіти ім-
перії, вони видаються не такими вже й скромними. Наприклад, у Рішельєв-
ському ліцеї в той же рік правову освіту здобули лише шість студентів, а в 
1838–1839 рр. студентами вже тоді самостійного юридичного відділу були 
всього 26 юнаків337. 

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 слуха-
чі Хонського та Ярошевича вийшли зразковими правознавцями»338. Випус-
кники ліцею займали найрізноманітніші адміністративні та судові посади: 
М. Пясецький (1796–1840) – працівник МВС Російської імперії, П. Копчин-
ський (1793–1859) – депутат Київського Верховного суду, Е. Петровський 
(1788–1863) – секретар головного суду Волинської губернії, Т. Рутковський 

335  Владимирский-Буданов М. Ф. История Императорского Университета св. Владимира. 
Киев: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1884. Т. 1: Университет св. Владимира в царствование 
императора Николая Павловича. С. 53.

336  Томсинов В. А. Юридическое образование и юриспруденция в России в первой трети XIX 
века. Москва: Зерцало, 2011. С. 92.

337  Міхневич Л. В. Волинський (Кременецький) ліцей: внесок до спадку вітчизняної право-
вої освіти. Актуальні проблеми держави і права. Одеса, 2015. № 75. С. 35–36.

338  Погодин А. Л. Виленский учебный округ (1803–1831). Предисловие. Сборник мате-
риалов для истории просвещения в России. Учебные заведения в западных губерниях. Санкт-
Петербург, 1898. Т. IV. С. LVII.



99Формування і розвиток неуніверситетської освіти та науки в ХІХ ст. 

(1809–1881) – маршалок Брацлавської губернії339. Врешті, численні учні за-
кладу стали гордістю школи та видатними діячами тієї епохи, зокрема за-
сновник «української школи» в польській літературі поет А. Малчевський 
(1793–1826), письменник Ю. Корженецький (1797–1853), поет Т. Пандура 
(1801–1871), доктор медицини А. Бопре (1802–1872), математик Г. Гречина 
(1796–1840), художник Я. Каневський (1805–1867), вже згадані вище укра-
їнський природознавець А. Анджейовський, архітектор Ф. Мєхович та ін. 

Припинив діяльність Кременецький ліцей у 1833 р., коли був переведе-
ний 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 
сучасні російські дослідники стверджують, що ліцей «ще до височайшого 
указу про його закриття, сам перестав існувати оскільки всі його горе-учні 
приєдналися до польського бунту»340. Проте аналіз документів та історичних 
джерел свідчить про інше. 

Ще в 1923 р. академік М. П. Василенко довів помилковість цієї дум-
ки. Причиною переведення ліцею була скоріш реакція влади на ті події та 
необхідність заснування російського вищого навчального закладу в Києві. 
Насправді, у березні 1831 р., за рішенням волинського військового губерна-
тора, через голод та поширення в Кременці епідемії холери навчання в за-
кладі було тимчасового припинено, а учнів довелося відпустити по домів-
ках до осені. Сам же ліцей, як установа, існував і далі341. Наприкінці 1831 р. 
попечитель Харківського навчального округу (у 1831–1832 рр. Волинська 
та Подільська губернії були в складі цього округу) дав дозвіл на віднов-
лення занять. А вже наступного року з’явилась ідея про перенесення його 
до Києва, де б він функціонував як Київський ліцей. Офіційно це рішен-
ня було прийняте 12 квітня 1832 року342. Однак заклад працював і навесні 
1833 року. Так, 14 травня 1833 р. у зв’язку з втечею із ліцею шести казенних 
учнів імператор Микола І розпорядився ще до переводу ліцею в Київ закри-

339  Коляденко С. Кременецький ліцей у системі освіти Волині (ХІХ–30-ті рр. ХХ ст.). Жито-
мир, 2002. С. 46–47.

340  Томсинов В. А. Юридическое образование и юриспруденция в России в первой трети 
 века. Москва: Зерцало, 2011. С. 92.

341  Василенко М. П. Кремінецький ліцей і Університет св. Володимира. Історико-юридична 
розвідка. Вибрані твори: в 3 т. / упоряд. : І. Б. Усенко (кер. колективу), Т. І. Бондарук, А. Ю. Іва-
нова, Є. І. Ромінський; відп. ред. Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко. Київ: ТОВ «Видавництво 
«Юридична думка»; Видавничий дім «Академперіодика», 2006. С. 248 (Т. 2: Юридичні науки).

342  О перемещении Волынского лицея из Кременца в Киев. СП по МНП: царствование 
Николая І. 1825–1855 гг. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 1825–1839. 
Стб. 574–578.
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ти його343. Водночас Київський генерал-губернатор В. В. Левашов клопотав 
про заснування в Києві юридичного інституту св. Володимира, проект цьо-
го закладу було затверджено імператором 9 травня 1833 року344. А згодом 
вирішили замість двох закладів (ліцею та юридичного інституту) відкрити 
один університет і вже 8 листопада 1833 р. це рішення отримало офіцій-
не підтвердження345. Відтак Університет св. Володимира став наступником 
Кременецького ліцею, як установа почав функціонувати 8 березня 1834 р., 
а його урочисте відкриття відбулося 15 липня 1834 року346.

Отже, узагальнюючи, можна визначити, що Волинський (Кременецький) 
ліцей, який за час свого існування мав статус вищої гімназії (1805–1819) та 
ліцею (1819–1833) був дійсно унікальним навчальним закладом для свого 
часу. Створений за ініціативою та на кошти місцевого дворянства, він став 
повноцінним вищим навчальним закладом університетського рівня. Право-
вий статус закладу був встановлений законодавчо (Статут 29 липня 1805 р.). 
Підпорядковувався ліцей Віленському університету, але значний вплив на 
його діяльність мав візитатор Т. Чацький. За весь період діяльності закла-
ду система його управління залишалася сталою. Вищою посадовою особою 
був директор, який і здійснював загальне керівництво, опираючись на: пре-
фекта (помічник директора), інспекторів (помічники префекта – посади вве-
дені в середині 1820-х рр.) та цензорів, репетиторів і домашніх наглядачів. 
Викладацький склад формувався із старших та молодших учителів. Вимоги 
до кандидатів на вчительські посади відповідали вимогам на професорські 
посади університетів (повинні мати високі моральні якості, ґрунтовні зна-
ння та науковий ступінь доктора чи принаймні магістра). Спочатку це були 
переважно іноземці, а потім – кременецькі вихованці, які у своїй більшості 
були вихідцями з етнічних українських земель. Усі вчителі входили в три 
методичні відділки, які діяли як науково-методичні осередки. Такі структур-
ні підрозділи об’єднували фахівців споріднених наук та слугували для них 

343  О закрытии Волынского лицея. СП по МНП: царствование Николая І. 1825–1855 гг. 
Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 1825–1839. Стб. 564–565.

344  Об отпуске денег на устройство и содержание института св. Владимира в Киеве. СП по 
МНП: царствование Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. 
Отд. І. 1825–1839. Стб. 562.

345  Об учреждении в Киеве университета с именованием Императорским университетом 
св. Владимира; об уставе и штате оного. СП по МНП: царствование Николая І. 1825–1855. 
Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 1825–1839. Стб. 647–657.

346  Василенко М.П. Кремінецький ліцей і Університет св. Володимира. Історико-юридич-
на розвідка. Вибрані твори: в 3 т. / Василенко М. П.; упоряд. : І. Б. Усенко (кер. колективу), 
Т. І. Бондарук, А. Ю. Іванова, Є. І. Ромінський; відп. ред. Ю. С. Шемшученко, І. Б. Усенко. Київ: 
ТОВ «Видавництво «Юридична думка»; Видавничий дім «Академперіодика», 2006. С. 252 
(Т. 2 : Юридичні науки).
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центрами організації науково-методичної праці й обміну знаннями, викла-
дацьким досвідом та майстерністю. Методичні відділки діяли і як пункти 
апробації наукових праць та відбору викладацьких кадрів.

Головною метою діяльності закладу була підготовка молоді для держав-
ної служби в імперії і служби в рідному краї. Статус випускника був досить 
високий. Вихованці вищих курсів отримували університетські дипломи і 
урівнювалися в правах із випускниками імператорських університетів. Ви-
пускники фахових шкіл отримували «патент» на практичну діяльність з пра-
вом обіймати чиновницькі посади переважно в губерніях навчального окру-
гу. Ліцей мав служити університетом для всього південно-західного краю, 
тож його навчальні програми за рівнем складності відповідали університет-
ському курсу. Але за структурою та організацією навчання він відрізнявся 
як від тодішніх вищих навчальних закладів імперії, так і від губернських 
гімназій. Тут були поєднані три ступені освіти (початкова, середня та вища), 
а загальноосвітня підготовка – з професійною. Повний курс навчання ста-
новив 10 років та мав два рівні: нижчий – чотири однорічні класи та вищий 
– три дворічні курси. Втім, на відміну від тодішніх традицій, початковій та 
середній освіті відводилося менше часу (4 роки), ніж вищій (6 років), вод-
ночас початкова та середня освіта носили характер спеціальний, а вища – 
енциклопедичний. Саме на вищих курсах вивчали фізико-математичні, при-
родничі, історичні, словесні та правові науки, які за змістом і рівнем викла-
дання відповідали курсам традиційних для того часу факультетів російських 
університетів. А для більш глибокої спеціалізації пропонували додаткові та 
довільні предмети. Спеціальні фахові школи, які діяли при закладі, давали 
професійну освіту учням нижчих класів, які не бажали продовжувати на-
вчання на вищих курсах.

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, тим самим об’єднувалися у так звані 
відділи за фаховими інтересами, які формувалися хаотично, без дотримання 
наступності навчальних планів нижчих класів та вищих курсів, без чіткої 
послідовності знань. Навчальні програми нерідко були недосконалими. Ви-
падковий вибір предметів учнями не сприяв накопиченню системних знань і 
давав поверхову напівосвіту.

Між тим, заклад вирізнявся високою майстерністю вчителів та іннова-
ційними методиками викладання. Основними формами занять були уроки 
(в нижчих класах) та лекції, практичні заняття й експериментальні дослі-
дження (на вищих курсах). Окремої уваги заслуговують оригінальні мето-
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дики викладання права – показові судові засідання у формі рольових ігор. 
Перевірку знань здійснювали на іспитах та випускних іспитах, які зазвичай 
були публічними.

Заклад мав і університетські атрибути заохочення студентів – похвальні 
листи, срібні та золоті медалі. Успішне проведення занять забезпечувала до-
сить розвинена навчально-матеріальна база (кабінети, лабораторії, астроло-
гічна обсерваторія, метеостанція, ботанічний сад, колекції та солідна бібліо-
тека). Ліцей мав власну друкарню, де публікували наукові праці викладачів 
та власну навчальну літературу.

Правові дисципліни викладалися в обсязі, близькому до відповідних кур-
сів «відділення наук моральних і політичних» (юридичного факультету) Ві-
ленського університету. Вивчення права розпочиналося в нижчих класах із 
курсу «моральних наук», під якими розумілися давня історія і науки моралі 
(кодекс честі) та право природне. На вищих курсах ліцею право було виведе-
но в ранг основних дисциплін та зорієнтовано на засвоєння місцевих законів. 
За західноєвропейською традицією в тогочасному Кременці домінуючим 
було природне право. Високого рівня досягло викладання римського пра-
ва, політичного (державного) права, міжнародного права, місцевих законів 
(польсько-литовського цивільного і кримінального права), з 1820-х років – 
російського права. Майбутні правники також вивчали загальну та російську 
історію, політичну економію і статистику, історію римської і грецької літе-
ратури та новітніх іноземних країн. У фахових школах читали й спеціальні 
юридичні курси.

Викладання всіх правових наук покладалося на вчителя «державного до-
моводства і законів». Але у ліцеї постійно працювали декілька професорів 
права та викладачів моральних наук, які входили в так званий моральний від-
ділок. Вдалося встановити сім кременецьких правознавців (А. Й. Ярковский, 
М. Хонський, Кудлицький, І. А. Олдаковський, Й. Б. Ярошевич, Ю. Улдин-
ський, О. М. Міцкевич). Це були знані вчені-юристи, які поєднували свою 
викладацьку діяльність з науковими дослідженнями та відіграли значну роль 
у підготовці правознавців. Вони 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 уроки та 
іспити 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, римсько-
го права, природного права та філософії права. Врешті, заклад мав значний 
вплив на освітні традиції українських земель та формування національної 
школи.
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2.4. Рішельєвський ліцей – перша вища школа Одеси 
(1817–1865)

2.4.1. Становлення Рішельєвського ліцею 
як вищого навчального закладу 

Становлення юридичної освіти в Одесі нерозривно пов’язане з першими 
навчальними закладами міста. Варто зазначити, що на історію міста, зокрема 
і його шкільну систему, значний вплив справила активна діяльність емігран-
тів-французів. Недаремно перші роки історії Одеси, а особливо роки гене-
рал-губернаторства А. Є. Рішельє (1803–1814) та його наступника О. Ф. Лан-
жерона (1815–1822), отримали назву «французької ери»347.

У цей час емігранти володіли майже повною монополією на виховання та 
навчання дітей дворян. Так, першою одеською школою було училище, засно-
ване 1 грудня 1800 р. колезьким асесором Врето. У ньому вивчали грецьку, 
італійську та російську мову і «письмена»348. У 1802 р. при римсько-като-
лицькій церкві емігранти-єзуїти відкрили парафіяльну школу, а французом 
П. П. Вольсеєм було засновано приватний пансіон для хлопчиків. Генерал-
губернатор Одеси (з 1805 р. – і всього Новоросійського краю) герцог А. Є. Рі-
шельє, будучи палким прихильником вузько-станового виховання дітей, узяв 
цей пансіон під свою опіку349. І з 1 лютого 1805 р. він став називатися Благо-
родним виховним інститутом350. Заклад був закритого типу для освіти дітей 
вищих станів, переважно дворянства. В інституті було введено строгу дис-
ципліну і нагляд за моральністю вихованців. Викладання було ширшим, ніж 
у звичайних гімназіях імперії, зокрема у двох вищих класах вивчали філосо-
фію, російське законознавство, комерційні і військові науки351. 

Водночас для нижчих та бідних станів, які не могли вступати до елітарної 
школи та й не мали можливості оплачувати навчання, виконуючи урядові ви-
моги, визначені «Предварительными правилами народного просвещения»352, 

347  Готалов-Готлиб А. Г. Ришельевский лицей – предшественник Новороссийского (Одесско-
го) университета: историографическое исследование. Б. м. : б. и. С. 13.

348  Ленц Н.И. Учебно-воспитательные заведения, из которых образовался Ришельевский ли-
цей. 1804–1817. Одесса, 1903. С. 28.

349  Там само. С. 29.
350  Маркевич А. И. Двадцатипятилетие императорского Новороссийского университета : ист. 

зап. Академические списки. Одесса : Эконом. тип., 1890. С. 2; Скальковский А.А. Материалы 
для истории общественного образования в Одессе. Одесса: в типографии П. Францова, 1867. 
С. 6.

351  Скальковский А.А. Материалы для истории общественного образования в Одессе. Одес-
са: в типографии П. Францова, 1867. С. 7.

352  Предварительные правила народного просвещения. Указ от 24 января 1803 г. «Об устрой-
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в 1804 р. було вирішено заснувати публічну комерційну гімназію. Вона вклю-
чала парафіяльне (один нижчий клас), повітове (два середні класи) училища 
та власне гімназію (три вищі класи). Саме у вищих класах гімназії мали ви-
вчати юридичні дисципліни. Насамперед обов’язковим було «природне пра-
во», а з огляду на статус Одеси як портового міста, ще й спеціальний курс 
«комерційного та морського права»353. Нижчі та середні класи гімназії, тобто 
парафіяльне та повітове училища, розпочали роботу в січні 1806 року. Нато-
мість три вищі класи так і не були відкриті, їх функції став виконувати Благо-
родний виховний інститут. Він був особливою гордістю герцога А. Є. Ріше-
льє. Саме за його клопотанням 11 березня 1808 р. інституту були даровані 
привілеї аристократичного навчального закладу (його випускники отримали 
право на казенне утримання в 2-му кадетському корпусі та після тримісяч-
ної служби бути представленими в офіцери)354. Ця надзвичайна пільга стала 
суттєвою принадою для дітей російського дворянства. Разом із тим у 1811 р. 
інститут набув прав казенного навчального закладу, а його вчителі рахували-
ся на дійсній державній службі355.

Не зважаючи на досить високу платню (вона становила 275 руб. та 
125 руб. додатково на мундир, а потім зросла до 520 руб., а далі збільшува-
лась відповідно у 1812 р. – 670 руб., у 1814 р. – 750 руб., у 1816 р. – 850 руб.), 
інститут залишався досить привабливим навчальним закладом для молодих 
людей, які прагнули підготуватися до військової або цивільної служби чи 
торгівлі356. Так, вихованцями інституту в 1812 р. було 113 осіб, в той час як 
у повітовому училищі навчалося 27, а в парафіяльному – 69 юнаків. І нада-
лі чисельність студентів інституту була більш-менш сталою: у 1815 р. – 71; 
1816 р.– 85; 1817 р. – 100 осіб357. Окрім цього, в Одесі були започатковані й 
жіночий пансіон (у 1805 р.), який за підтримки А. Є. Рішельє також був пере-

стве училищ». ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХVІІ: 1802–1803. 20597. С. 437–442.
353  Об учреждении коммерческой гимназии в Одессе. СП по МНП: царствование Алексан-

дра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 228–233.
354  О даровании заведенному в Одессе Училищу тех же прав, коими пользуются другие Учи-

лища. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). Т. ХХХ: 1808–1809. 22890. С. 125.
355  О считании в действительной службе учителей Одесского Благородного института. СП 

по МНП: царствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург, 1864. Т. 1. Стб. 636; Скаль-
ковский А.А. Материалы для истории общественного образования в Одессе. Одесса: в типогра-
фии П. Францова, 1867. С. 7.

356  Михневич И.Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 г. по 1857 
год. Одесса, 1857. С. 4; Скальковский А.А. Материалы для истории общественного образования 
в Одессе. Одесса: в типографии П. Францова, 1867. С. 14; Ленц Н.И. Учебно-воспитательные 
заведения, из которых образовался Ришельевский лицей. 1804–1817. Одесса, 1903. С. 160–161.

357  Скальковский А.А. Материалы для истории общественного образования в Одессе. Одес-
са: в типографии П. Францова, 1867. С. 14; Егоров А.Д. Лицеи России. (Опыт исторической 
хронологии): в 5 кн. Иваново, Иван. инж-строит. ин-т, 1993. Кн. 1: Ришельевский лицей. С. 86.
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творений на Благородний інститут, та грецьке училище, засноване емігран-
тами в 1811 році. Але для основної маси юнацтва, через дорожнечу приват-
ної освіти, доступними залишалися лише повітове та парафіяльне училища.

Стрімкий розвиток міста як портового і торгівельного центру, значний 
приток іноземних комерсантів помітно збільшив кількість бажаючих здобу-
вати професійні знання. Бракувало в місті й осіб із вищою освітою, що пояс-
нювалося віддаленістю Одеси від університетів. 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. Абат Ш. Д. де-Ніколь, який при-
їхав до Одеси за клопотанням генерал-губернатора, на його прохання підго-
тував детальний план виховання юнацтва – «Начертание правил воспитания 
в обоих Одесских Благородных институтах» (Одеса, 1814). В його основу 
було покладено ідею А. Є. Рішельє «з’єднати публічну гімназію з інститутом 
таким чином, щоб один заклад підтримував інший і щоб бідні люди могли 
скористатися настановами хороших викладачів, яких ми за допомогою гро-
шей багатих дітей, що в інституті виховуються, можемо залучити сюди»358. 
Метою ж було «дати ˂…˃ правила виховання більш до всього вітчизняного 
пристосовані, й у викладання наук увести порядок більш класичний»359. 

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 – Бла-
городного виховного інституту. Проголошений в «Начертании правил…» 
принцип національного виховання теж залишався лише декларацією, адже 
викладачами інституту здебільшого були іноземці, викладання велося фран-
цузькою мовою, вивчення російської літератури обмежувалося заучуванням 
кількох віршів, а російські історія та географія зовсім не вивчалися360. Проте 
в такому об’єднаному стані інститут і гімназія існували недовго і 2 травня 
1817 р., за підтримки графа О. Ф. Ланжерона, котрий змінив на посту гене-
рал-губернатора герцога А. Є. Рішельє, був Височайше затверджений статут 
Рішельєвського ліцею361. У супровідній доповіді міністра народної освіти 
князя О. М. Голіцина «Об образовании и Устав Ришельевского лицея» ім-

358  Скальковский А.А. Материалы для истории общественного образования в Одессе. Одес-
са: в типографии П. Францова, 1867. С. 16.

359  Ленц Н.И. Учебно-воспитательные заведения, из которых образовался Ришельевский ли-
цей. 1804–1817. Одесса, 1903. С. 110.

360  Готалов-Готлиб А. Г. Ришельевский лицей – предшественник Новороссийского (Одесско-
го) университета : историограф. исследов. Б. м. : б. и. С. 33.

361  Об образовании и Устав Ришельевского лицея. 2.05.1817 г. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). 
Т. ХХХІV: 1817. 26827. С. 239–256.
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ператору Олександру І зазначалася необхідність створення особливого ін-
ституту чи ліцею, який би замінив собою «нині існуючі в Одесі комерційну 
гімназію, повітове і парафіяльне училища та Виховний інститут» і мав «у 
собі всі поступові класи освіти»362.

Фінансовою основою для відкриття ліцею стали значні кошти, зібрані 
в різний спосіб. Відкриваючи заклад, уряд призначив такі статті доходів: 
1) встановити збір 2,5 копійок сріблом з кожної чверті імпортованого із 
Одеси хліба протягом 10 років, а згодом на весь час існування в Одесі пор-
то-франко; 2) прибутки з оренди наданої на 12 років герцогу Рішельє (сума 
становила 3 260 талерів), а по закінченню цього строку відповідна сума ви-
плачувалася із державної казни впродовж всього часу існування ліцею; 3) 
сума, яку виплачували з державної казни по штату на утримання колишньої 
комерційної гімназії (6 500 руб. асигнаціями); 4) 6 500 руб. з казни Одесь-
кої міської думи; 5) кошти з платні пансіонерів363. Ще одним джерелом при-
бутків були приватні пожертвування. Так, для бібліотеки: 13 тис. франків та 
велике зібрання книг подарував герцог Рішельє, а директор ліцею абат де-
Ніколь пожертвував свою платню за весь 1818 рік. Барон М. Штігліц виділив 
100 тис. руб. асигнаціями на заклади освіти Новоросійського краю, значна 
частка яких була використана для заснування ліцею364. Вдова генерал-майо-
ра О. А. Попандопуло подарувала на відкриття ліцею 729 кв. сажнів (3320 
кв. м.) землі. Окремі дарунки були призначені для мінералогічного кабіне-
ту (понад тисячу мінералів) та мінц-кабінету (майже 800 ольвійських, рим-
ських срібних та мідних монет і медалей).

Урочисте відкриття ліцею відбулося 7 січня 1818 року. Він, як і всі на-
вчальні заклади Новоросійського краю, підпорядковувався попечителю Хар-
ківського навчального округу та університету. Управлінські функції здій-
снювало очолюване одеським градоначальником правління ліцею у складі 
чотирьох членів та чотирьох кандидатів, обраних на два роки із батьків лі-
цеїстів. Відповідно до § 7 Статуту обов’язком правління була «турбота за 
точним дотриманням правил Статуту, не маючи права змінювати чи вносити 
нові правила»365. Його члени стежили за поведінкою та успіхами вихован-
ців, щотижнево отримували відповідний рапорт директора; підписували ра-
хунки економа ліцею; були присутні на всіх іспитах; підписували щорічний 

362  Там само. С. 239.
363  Михневич И. Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 г. по 

1857  год. Одесса, 1857. С. 6.
364  Там само. С. 7. 
365  Об образовании и Устав Ришельевского лицея. 2.05.1817 г. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). 

Т. ХХХІV: 1817. 26827. С. 242.
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звіт; обирали, за поданням директора, професорів, ад’юнктів, наглядачів та 
й самого директора, які далі затверджувалися міністром. Директор ліцею в 
правлінні мав лише дорадчий голос і разом із двома інспекторами та 12 на-
глядачами безпосередньо наглядав за навчанням та мораллю вихованців. 

Із 1819 р. для збільшення в правлінні «осіб зі спеціальними знаннями» в 
його склад були введені три професори366. Згодом, у 1823 р., заклад був ви-
ведений з-під юрисдикції попечителя Харківського навчального округу і під-
порядкований Одеському генерал-губернатору, який особисто контактував з 
міністром народної освіти367. Він же став головувати й у правлінні ліцею. По-
ряд із тим у 1824 р. за пропозицією нового генерал-губернатора Одеси графа 
І. І. Вітта правління було розділене на господарську і навчальну частини368. 

Хоч за Статутом 1817 р. ліцей і був вищим навчальним закладом, але все 
ж у перший період своєї історії (1818–1837) і за структурою, і за навчальни-
ми планами він більше тяжів до гімназії, ніж до університету. Так, заклад 
об’єднував: трикласне початкове підготовче училище (замінило парафіяльне 
та повітове училища), де здобували початкові знання; п’ятикласний ліцей, 
що давав знання середньої школи; дворічні вищі додаткові училища (учили-
ще правознавства та політичної економії і комерційне училище), де здобува-
ли вищу освіту. При ліцеї діяли пансіон для 120 своєкоштних вихованців та 
педагогічний інститут для 24 вихованців369.

У кожному ліцейському класі навчання тривало два роки. Усі учні ді-
лилися на пансіонерів, що проживали в ліцеї (об’єднувалися в п’ять вну-
трішніх класів по 24 учні; внутрішнім вважався й педагогічний інститут) та 
вільноприходящих (формували зовнішні класи, дозволялося набирати до 250 
учнів). У пансіон приймали дітей із 7–9 років, які вже вміли писати і читати 
російською та іншими мовами (§ 27 Статуту). Вихованцями педагогічного 
інституту могли стати діти не молодші 10 років зі знаннями початкового учи-
лища, які успішно склали вступний іспит (§ 36 Статуту). У внутрішньому 
ліцеї та педагогічному інституті навчання тривало 10 років. Учні зовнішніх 
класів навчалися вісім років. Окрім того, випускники педагогічного інсти-
туту залишалися в ліцеї на шість років: чотири роки як наглядачі й два роки 

366  О прибавке Членов в правление Одесского Ришельевского Лицея. 28.12.1818 г. СП по 
МНП: царствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург : Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 1104–
1107.

367  Об изъятии Ришельевского лицея из ведомства Попечителя Харьковского Учебного 
Округа. СП по МНП: царствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. 
Т. I. Стб. 1561.

368  Михневич И.Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 г. по 
1857  год. Одесса, 1857. С. 30.

369  Там само. С. 39.
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– ад’юнктами. Викладання велося французькою мовою, лише у вищих учи-
лищах – російською.

Випускники ліцею мали право вступати в додаткові училища, а вихованці 
педагогічного інституту могли продовжити навчання лише в училищі пра-
вознавства і політичної економії. Навчання в додаткових училищах, як вже 
зазначалося, тривало два роки і було безкоштовним. Саме в училищах уво-
дилася спеціалізація, характерна для вищої школи, проте вона була досить 
умовною. Правознавців готували в училищі правознавства і політичної еко-
номії (його вихованці вивчали чотири дисципліни: правознавство, політичну 
економію, початковий курс «суспільного права» та німецьку мову). Комер-
ційне училище, де вивчали кілька комерційних дисциплін та спеціальний 
курс комерційного й морехідного права, готувало комерсантів. Поза всяким 
сумнівом прийняття Статуту Рішельєвського ліцею поклало початок вищої 
освіти в Одесі. У закладі здійснювали все нові кроки для оптимізації навчан-
ня та удосконалення структури ліцею. 

Суттєві зміни в житті ліцею відбулися за часів директорства І. С. Орлая 
(1826–1829). Щоб наблизити його до інших навчальних закладів імперії, 
спираючись на вимоги загального статуту гімназій 1828 р.370, було реор-
ганізовано структуру та управління закладу, систему та спрямування на-
вчання. Із 1826 р. повноваження головувати в правлінні ліцею було пе-
редано директору, а відтоді як утворили окремий Одеський навчальний 
округ (1830 р.), знову навчальна і господарська частини були об’єднані в 
одне правління і до його складу ввели всіх професорів закладу371. Отже, 
правління із «суспільного» органу перетворилося на педагогічний. Вод-
ночас для аналізу навчально-виховної діяльності ліцею запроваджували-
ся обов’язкові щотижневі (з 1834 р. – щомісячні) збори всіх викладачів 
та вихованців. 

Із 1827 р. академічний рік розпочинався з 1 серпня (до цього Статут 
визначав початком навчального року 1 січня), а липень віддавали на відпо-
чинок вихованців, тобто були запроваджені канікули. Внутрішні й зовнішні 
класи ліцею були об’єднані, дворічні класи замінені однорічними і утворе-
ні: 1) трикласне початкове училище (прирівнювалося до повітового учи-
лища); 2) чотири класи, які відповідали гімназичним; 3) чотири ліцейські 
класи, розділені на філософське та юридичне відділення. Вводилися нові 

370  Устав гимназий и училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов: 
Санкт-Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского. СП по МНП: царствование 
Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 1825–1839. 
Стб.  200–257.

371  Михневич И. Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 г. по 1857 
год. Одесса, 1857. С. 33.
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навчальні дисципліни. Лише педагогічний інститут не зазнав змін372. А вже 
у 1831 р., як експеримент на шість місяців, міністр затвердив новий проект 
організації ліцею, поданий першим попечителем новоутвореного Одесько-
го навчального округу Н. Ф. Покровським. Відповідно до цього проекту 
функціонував один підготовчий клас, шість гімназичних класів та 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. Така 
структура ліцею збереглася, з незначними змінами, до прийняття нового 
статуту в 1837 році. 

Підвищилися й вимоги до оцінювання успіхів учнів. Встановлювалися 
чотирибальна (1–4) та дванадцятибальна (1–12) системи оцінок. Переведен-
ня із класу в клас дозволялося лише тоді, коли середня арифметична оцінка 
з усіх предметів становила відповідно: не менше «3» чи не менше «8»373. 
Успішних вихованців нагороджували медалями, а найвищим заохоченням 
стало вручення шпаги як знаку студентського звання тим, хто переходив у 
ліцейські класи.

Зазначимо, що для реалізації масштабних освітніх реформ, започатко-
ваних Олександром І, необхідно було вирішити проблему укомплектування 
навчальних закладів кваліфікованими науково-педагогічними кадрами. Як 
зазначалося вище, порядок обрання на посади професорів і ад’юнктів ре-
гламентували статути університетів, університети володіли й правом при-
суджувати наукові ступені. З огляду на те, що Рішельєвський ліцей вважався 
вищим навчальним закладом, його професорсько-викладацький корпус мав 
формуватися так само, як в університетах. За Статутом 1817 р. «чиновники 
ліцею», зокрема професори та ад’юнкти, обиралися Правлінням (потім – Ра-
дою) з подальшим затвердженням на посадах міністром. Будь-яких спеці-
альних вимог до кандидатів на ці посади статут не визначав374, тобто вони 
користувалися загальноросійськими 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 виста-
чало. Навіть університетські кафедри нерідко залишалися вакантними. Тож 
ліцейські кафедри часто не були заповнені штатними викладачами з необхід-
ним ступенем, а на посади ад’юнктів та професорів призначали виконувачів 

372  Там само. С. 42–43.
373  Там само. С. 47.
374  Об образовании и Устав Ришельевского лицея. 2.05.1817 г. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). 

Т. ХХХІV: 1817. 26827. С. 243.



110 Розділ 2

цих посад. Часто один і той же викладач читав лекції з різних предметів, 
іноді й з тих, які сам знав лише поверхово.

У ліцеї всі юридичні курси читалися лише по одній кафедрі – юриспру-
денції та політичної економії. У 1821–1825 рр. посаду штатного професора 
цієї кафедри обіймав магістр Московського університету, професор право-
знавства і політичної економії П. Н. Протопопов. Потім виконувачами по-
сади професора цієї кафедри були магістр Харківського університету про-
фесор 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. Згодом список юридичних 
дисциплін розширювався, а до їх викладання долучалися: ад’юнкт, а зго-
дом професор загальної географії М. М. Лейпка (Лепка) (вів природне та 
народне право впродовж 1828–1831 рр.), професор філософії І. І. Дудро-
вич (у 1832–1833 рр. викладав лекції з теорії загальних прав), професор 
філософії П. О. Симонович (читав політичні науки: науку про фінанси та 
поліцейську науку).

Зауважимо, що за правовим статусом ліцейські викладачі були близькі до 
своїх університетських колег. Професори читали лекції, ад’юнкти вважалися 
їх помічниками і лише в разі відсутності чи хвороби професора могли його 
заміщати. Викладачі, удостоєні учених ступенів, мали такі ж табельно-поса-
дові привілеї, як і викладачі університетів: професори – чин VІІІ, ад’юнкти 
– ІХ класу Табелі про ранги. На них поширювалися й права на пенсію, роз-
мір якої відповідав їхнім посадовим окладам375. Через брак титулованих 
професорів першочерговим завданням ліцею стала підготовка «знаючих та 
здібних» викладачів376. Для цього в його складі функціонував педагогічний 
інститут, випускники якого залишалися в ліцеї чотири роки як наглядачі та 
два роки – ад’юнктами при професорах. Після такої шестирічної вислуги 
вони мали переваги на заняття викладацьких посад. Щоправда, вже через 10 
років, через відсутність вакансій в ліцеї, вихованцям педагогічного інституту 
дозволили, оминувши шестирічну вислугу в ліцеї, витримавши серйозний 
іспит, вступати на цивільну чи військову службу377. 

375  О производстве пенсионов Профессорам и Адъюнктам по последнему окладу. СП по 
МНП: царствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 617–
619.

376  Об образовании и Устав Ришельевского лицея. 2.05.1817 г. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). 
Т. ХХХІV: 1817. 26827. С. 241.

377  Об увольнении от обязательной службы воспитанников Педагогического института Ри-
шельевского лицея. СП по МНП: царствование Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург : Тип. 
В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 1825–1839. Стб. 111–114.
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Важливо, що статус випускника ліцею визначався на законодавчому рівні 
й давав право на зайняття достатньо високих посад на державній службі. 
Так, усі його вихованці користувалися правами університетських студентів 
та могли обрати цивільну чи військову службу. Залежно від станового похо-
дження, успіхів у навчанні та результатів іспитів, ліцеїсти отримували різні 
чиновницькі ранги. Відповідно до § 102 Статуту після ліцейських класів, які 
прирівнювалися до гімназичних, юнаки, маючи загальну підготовку, всту-
пали на цивільну службу в ХІІ класі Табелі про ранги, а на військову – офі-
церами, проте після 3-місячної служби в нижчих чинах. Вільноприходящі 
ліцеїсти випускалися з правом на чин ХІV класу (§ 105 Статуту). Вихованці 
педагогічного інституту, прослуживши в ліцеї шість років, отримували пра-
во на чин ІХ класу (§ 104 Статуту). 

Юнаки, які закінчували училище правознавства і політичної економії (з 
1831 р. юридико-політичне відділення), успішно склавши іспит в присутнос-
ті директора, двох наглядачів ліцею та трьох професорів вищих училищ на-
бували чин ІХ класу378. Це був досить високий ранг, зокрема, відповідно до 
«Положения о производстве в ученые степени» від 20 січня 1819 р., його удо-
стоювалися особи, які отримували ступінь магістра. Тож випускники ліцею, 
набуваючи чин ІХ класу, отримували значні переваги по службі, займали по-
сади, які молоді люди з правами на ХІV клас, могли посісти лише маючи 10 
років вислуги379. При цьому зазначимо, що, окрім Рішельєвського ліцею, чин 
ІХ класу своїм випускникам надавали тільки Олександрійський (Царсько-
сельський) ліцей, підвідомчий Міністерству народної освіти, та підвідомче 
Міністерству юстиції Училище правознавства. Навіть російські університе-
ти випускали своїх вихованців із правом на чин, не вище Х класу.

Хоча Рішельєвський ліцей не складав конкуренції юридичним факульте-
там університетів, все ж не можна заперечувати його здобутків у підготов-
ці фахівців для державної служби, зокрема і юристів. За період дії першо-
го Статуту (1818–1837) його вихованцями в середньому в рік були 78 пан-
сіонерів та 198 вільноприходящих. За ці 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-юристи училища правознавства і політичної економії 
(з 1831 р. – юридико-політичного відділення)380.

378  Об образовании и Устав Ришельевского лицея. 2.05.1817 г. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). 
Т. ХХХІV: 1817. 26827. С. 256.

379  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. 659.

380  Міхневич Л. В. Рішельєвський ліцей – витоки вищої юридичної освіти в Одесі. Науковий 
вісник НУБіП України. Серія «Право». Київ, 2013. № 182. Ч. 3. С. 24
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Новий виток розвитку ліцею пов’язаний із прийняттям нового Статуту 
29 травня 1837 р. (вступив у дію з 1 січня 1838 р.)381. Зберігши свою назву, 
ліцей із цього часу за структурою, програмами, системою викладання став 
фактично вищим навчальним закладом. Він мав два відділення: фізико-ма-
тематичне і юридичне та інститут східних мов (утворений на базі Одеської 
школи східних мов, відкритої ще 1 жовтня 1828 р. за клопотанням графа 
М. С. Воронцова)382. Не важко помітити, що така структура була вже на-
ближена до університетської, де існували фізико-математичні відділення та 
юридичні факультети. 

Характер університетського факультету мало й засноване у 1841 р. третє 
відділення ліцею – камеральне. Саме в цей час держава потребувала спе-
ціалістів державного управління. У Європі відповідних фахівців готували 
на факультетах камеральних наук, тож, за європейським зразком, у Росій-
ській імперії відкривалися камеральні відділення. Перше з яких, засноване 
у 1841 р. (фактично діяло з 1842 р.) у Рішельєвському ліцеї, мало готувати 
спеціалістів для господарської та адміністративної служби. Такі ж відділен-
ня камеральних наук були відкриті й при юридичних факультетах Санкт-
Петербурзького (у 1843 р.) та Казанського (у 1844 р.) університетів383. Ши-
роке вивчення «камеральних наук, у зв’язку з вітчизняним законознавством» 
було запроваджене й у Демидовському ліцеї (в 1845 р.)384.

Новий Статут Рішельєвського ліцею 1837 р. встановив і новий порядок 
управління. Найвищим колегіальним органом була Рада, на чолі з дирек-
тором. До її складу входили й інспектор та всі професори. Рада, по-перше, 
вирішувала питання навчального процесу, зокрема: а) вибори професорів 
та ад’юнктів; б) обговорення заходів з удосконалення викладання наук в 
ліцеї; в) розгляд методів і посібників, які обираються професорами для ви-
кладання дисциплін; г) розподіл курсів і годин викладання; д) проведення 
вступних і випускних іспитів. По-друге, врегульовувала питання щодо не-
належного виконання професорами і ад’юнктами ліцею своїх обов’язків. 
По-третє, здійснювала консультативну функцію, тобто надавала за звер-

381  Устав и штат Ришельевского лицея. СП по МНП: царствование Николая І. 1825–1855. 
Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 1825–1839. Стб. 1264–1282.

382  Одесса. 1794–1894 / издание Городского общественного управления к столетию города. 
Одесса : тип. А. Шульце, 1894. С. 639–640.

383  О распределении преподавания предметов в Санкт-Петербургском университете. СР 
по МНП (1835–1848). Санкт-Петербург: Тип. АН, 1866. Т. ІI. Стб. 690–691; Об открытии ка-
мерального раздела при юридическом факультете Казанского университета 7.02. 1844. СР по 
МНП (1835–1848). Санкт-Петербург: Тип. АН, 1866. Т. ІI. Стб. 721–722.

384  Устав Демидовского лицея. СП по МНП: царствование Николая І. 1825–1855. Санкт-
Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1876. Т. ІI. Отд. ІІ. 1840–1855. Стб. 669.
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ненням попечителя округу поради і роз’яснення у справах, які потребували 
наукових міркувань, як-то: про удосконалення викладання наук, про запро-
вадження додаткових курсів, про рекомендацію книг та інших навчальних 
посібників. Господарські питання вирішувало правління у складі дирек-
тора, інспектора та радника, який призначався попечителем із професорів 
чи ад’юнктів ліцею. Правлінню підпорядковувалася й ліцейська поліція. 
Отже, органи управління ліцею та обсяг їх повноважень були максимально 
наближені до університетської системи управління, затвердженої Універ-
ситетським статутом 1835 року. 

Статутом були упорядковані й фінансові надходження, відтепер всі ко-
шти, окрім невеликої суми, що вносилася Одеською міською думою, ви-
плачувалися з державної казни (річна сума на утримання ліцею становила 
40 380 руб. 63 коп. сріблом)385. Також ліцей володів будинком (двоповерхова 
кам’яна будівля вартістю 77 тис. руб.), а з 1857 р. переїхав у новозбудовану 
споруду.

Строк навчання в ліцеї становив три роки (шість півріч). Порядок всту-
пу до ліцею (прийом студентів проводився один раз на рік напередодні пер-
шого півріччя) та вимоги до вступників були визначені постановами й цир-
кулярами міністра народної освіти, а згодом правилами вступної кампанії 
Рішельєвського ліцею386, розробленими на основі затверджених правил для 
вступних іспитів в університети387. Отже, ліцей, за вимогами до вступників, 
відтоді офіційно прирівнювався до університетів. Основною формою занять 
у ліцеї були лекції. Кожний навчальний предмет завершувався усним опиту-
ванням, навчальний рік – перевідними, а трирічний курс навчання – випус-
кними іспитами. Водночас для отримання атестата необхідно було написати 
випускну роботу – «міркування» з одного з предметів відділення388. Як і в 
університетах, у ліцеї проводився щорічний конкурс наукових праць, авто-
рів-переможців нагороджували золотими та срібними медалями, відтак вони 
звільнялися від написання випускного «міркування»389.

385  Михневич И. Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 г. по 
1857  год. Одесса, 1857. С. 9.

386  О применении к Ришельевскому лицею правил для испытаний, поступающих в студенты 
университетов. СР по МНП (1850–1864). Санкт-Петербург: Тип. АН, 1867. Т. ІІI. Стб. 1039–
1043.

387  О правилах испытания поступающих в студенты университетов. СР по МНП (1850–
1864). Санкт-Петербург: Тип. АН, 1867. Т. ІІI. Стб. 1030–1037.

388  Правила испытания для перевода и выпуска студентов Ришельевского лицея. Журнал Ми-
нистерства народного просвещения. 1845. Ч. XLVII. Отд. I. С. 15.

389  Устав и штат Ришельевского лицея. СП по МНП: царствование Николая І. 1825–1855. 
Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 1825–1839. С. 1277.
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Згідно зі Статутом 1837 р. Рішельєвський ліцей готував фахівців для ци-
вільної та військової служби. Курс навчання на юридичному відділенні був 
наближений до університетського і забезпечував підготовку спеціалістів із 
глибокими і системними знаннями. Їм читали спеціальні юридичні, загаль-
ноосвітні та богословські дисципліни. Втім, перелік навчальних курсів, вста-
новлений Статутом 1837 р., упродовж наступних років змінювався. Якщо 
спочатку юристам читали всього п’ять правових дисциплін (словесність 
римську, енциклопедію та історію правознавства, російське законознавство, 
римське законознавство і практичне судочинство) та церковне право, яке вва-
жалося богословським курсом, то згодом цей список поповнили предмети з 
університетського курсу (закони державного благоустрою і благочинності, 
закони казенного управління, судова медицина, міжнародне право, російське 
державне право, енциклопедія правознавства, римське право).

Метою діяльності інституту східних мов була підготовка чиновників дер-
жавної служби з «достатніми в східних мовах знаннями, для зайняття посад 
перекладачів»390. Саме тому поряд зі східними мовами (арабською, турець-
кою і перською), студенти вивчали всі правові дисципліни юридичного від-
ділення. Проте з 1848 р., віддаючи перевагу мовній підготовці, юридичні на-
уки скорочувалися. А в жовтні 1854 р. студенти інституту були переведені до 
відкритого у Санкт-Петербурзькому університеті факультету східних мов391. 
На інших двох відділеннях ліцею мали вивчати окремий предмет «огляд ро-
сійських законів»392, утім з 1846/47 н. р. на фізико-математичному відділенні 
його викладання припинили. Натомість вихованці камерального відділення, 
як і юристи, стали вивчати: закони державного благоустрою і благочинності, 
закони про повинності та фінанси, а також спецкурси російські цивільні та 
російські кримінальні закони393. Таке впорядкування навчальних дисциплін 
та програм їх викладання поступово забезпечило впровадження спеціалізації 
навчання в ліцеї і, як наслідок, формування певних рівнів підготовки фахів-
ців у сфері юриспруденції. Водночас освіта набувала більш-менш регулярно-
го і наукового характеру, а навчання було орієнтоване переважно на вивчення 

390  Устав Ришельевского лицея. СП по МНП: царствование Николая І. 1825–1855. Санкт-
Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 1825–1839. Стб. 1267–1282.

391  О преобразовании отделения восточных языков при Санкт-Петербургском университете 
в особый факультет. Журнал Министерства народного просвещения. 1854. Ч. LХХХІV. Отд. I. 
С. 21–23.

392  О новом распределении учебных предметов в Ришельевском лицее. СП по МНП: цар-
ствование Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1876. Т. ІI. Отд. ІІ. 
1840–1855. Стб. 288–289.

393  Михневич И.Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 г. по 
1857  год. Одесса, 1857. С. 55.
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фундаментальних наук. Відтак, випускники ліцею здобували якісну юридич-
ну підготовку близьку до університетської.

Викладацький корпус у ліцеї складався з професорів і ад’юнктів. Норми 
Статуту 1837 р. відтворювали порядок формування викладацького складу, 
визначений Загальним університетським статутом 1835 року. Відтак, вста-
новлювалася категорична вимога, що «ніхто не може бути обраний в про-
фесори і ад’юнкти ліцею, не маючи ступеня доктора чи, принаймні магістра 
того факультету, до якого належить кафедра» (§ 66 Статуту). Тобто, претен-
денти на посади викладачів ліцею складали іспити і захищали дисертації в 
університетах, керуючись загальним положенням про присудження наукових 
ступенів. Щоправда, міністр народної освіти на свій розсуд міг призначати 
викладачами осіб «відмінних вченістю і даром викладання» з потрібним для 
того ступенем (§ 67 Статуту) 394.

Хоча викладачів, які б відповідали цим вимогам, бракувало, все ж профе-
сорсько-викладацький склад Рішельєвського ліцею був досить професійним. 
На юридичному відділенні працювали професори: П. В. Архангельський, 
О. М. Богдановський, М. С. Власьєв, Ф. І. Леонтович, В. А. Ліновський, 
О. В. Лохвицький, М. І. Максимов, С. В. Пахман, А. О. Рафалович, а також 
ад’юнкти А. Я. Комарницький, М. М. Михайлов, В. П. Пахман та ін. Всього 
встановлено прізвища 20 викладачів відділення (додаток А).

Ліцейські викладачі здійснювали функції, аналогічні до тих, які вико-
нували професори та ад’юнкти в університетах. До обов’язків професора 
належали: «повно, правильно і смиренно викладати свій предмет», точно й 
достовірно інформувати про хід і успіхи в світі науки, яку він викладав та 
брати участь в раді ліцею. Ад’юнкти, в свою чергу, вважалися помічниками 
професорів та розділяли з ними, за рішенням ради, викладання дисциплін і 
у разі хвороби чи за відсутності професорів тимчасово займали їх кафедри. 
Однак, на відміну від університетських колег, викладачі ліцею не вважали-
ся вченими. Втім, це не позбавляло їх права займатися науковою роботою. 
Як і належить викладачам вищої школи, вони готували наукові статті, на-
вчальні посібники, дисертації та монографії, згодом отримували ступені 
магістрів, а потім і докторів в одному з університетів імперії; удосконалю-
вали свої знання в закордонних наукових 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 – захисти-
ли дисертації.

394  Устав и штат Ришельевского лицея. СП по МНП: царствование Николая І. 1825–1855. 
Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 1825–1839. С. 1275.
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Професори ліцею виступили ініціаторами створення Одеського товариства 
історії і старожитностей. Вони були і дописувачами започаткованого товари-
ством часопису «Записки Одесского общества истории и древности». Силами 
ліцейських професорів видавалися: «Новороссийский календарь» (з 1838 р. – 
журнал ліцею), «Одесский вестник» (у 1858 р. – газета ліцею), «Южный сбор-
ник», «Одесский альманах». Юристи були не лише авторами публікацій, а й 
редакторами цих видань: О. М. Богдановський редагував «Одесский вестник» 
(у 1858 р.) та «Новороссийский календарь» упродовж 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 як в місце-
вих виданнях, так і на шпальтах центральних часописів: «Журнал Министер-
ства народного просвещения», «Журнал Министерства юстиции», «Журнал 
Министерства внутренних дел», «Русский вестник», «Отечественные запис-
ки», «Московские ведомости», «Сын Отечества» та ін. 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 по-
бут в Бессарабії професора О. В. Лохвицького395. Досить суттєвою формою 
оприлюднення наукових розвідок були доповіді на щорічних урочистих ак-
тах ліцею. Зокрема, актові промови мали викладачі-юристи: М. О. Солов-
йов, В. А. Ліновський, А. О. Рафалович, В. П. Пахман, А. Я. Комарницький, 
М. І. Максимов, О. М. Богдановський, М. С. Власьєв.

Звертає на себе увагу практика ліцею відправляти за кордон викладачів 
«для удосконалення в науках». У 1857 р. з метою вивчення методів викладан-
ня юридичних наук та удосконалення знань із енциклопедії законодавства 
Францію й Німеччину відвідав О. В. Лохвицький 396. У 1859 р. він знову ста-
жувався за кордоном. Із устроєм іноземних тюремних та виправних установ 
у 1861 р. знайомився О. М. Богдановський397. За підсумками цієї поїздки він 
підготував актову промову та за дорученням Одеського опікунського тюрем-
ного комітету склав проект виправної школи для дітей жебраків і арештан-
тів Одеси398. Закордонне відрядження для ознайомлення зі станом вивчення 

395  Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея, с 28 августа 1856 
по 1 сентября 1857 года. Торжественный акт Ришельевского лицея по случаю окончания 1856–
57 академического года, открытия курсов в новом здании. Одесса: Тип. Л. Нитче, 1857. С. 6.

396  Извлечение из отчета по Министерству народного просвещения за 1857 г. Журнал Мини-
стерства народного просвещения. 1858. Ч. XСVІІІ. Отд. I. С. 66.

397  Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея, с 1 сентября 1861 
по 30 августа 1862 года. Торжественный акт Ришельевского лицея по случаю окончания 1861–
1862 академического года. Одесса: Тип. П. Францова, 1862. С. 117.

398  Отчет по Ришельевском лицею за 1861 г. Журнал Министерства народного просвещения. 
1862. Ч. СХVІ. С. 218.
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юридичних наук у Німеччині, Англії та Франції у 1862 р отримав і М. С. Вла-
сьєв399. 

Важливо, що ліцей всіляко намагався фінансово допомогти молодим уче-
ним, залучаючи благодійні внески. Так, у 1861 р. М. С. Власьєву на поїздку 
до Москви для захисту дисертації ліцей видав 300 руб. Професор О. М. Бог-
дановський на закордонне відрядження в 1861 р. отримав 1200 руб. Нерідко 
закордонні відрядження фінансувалися із сум, зібраних за читання публіч-
них лекцій. Саме з такою метою у 1856–1857 рр. професор О. В. Лохвицький 
читав публічні лекції «О положении женщины по русскому праву».

Отже, за майже 50-літню історію Рішельєвський ліцей пережив періо-
ди 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 
і виховання своїх дітей. Тут вчилися сини князя Волконського, графа Сен-
Прі, князя Четвертинського, барона Остен-Сакен, князя Воронцова та інших 
видатних осіб імперії. Мотивацією для отримання якісних знань служив та-
бельно-посадовий статус випускника, що, як і раніше, встановлювався за-
конодавчо. Так, за Статутом 1837 р. (§ 94) усі вихованці ліцею, які пройшли 
повний курс навчання та отримали «похвальні атестати», при вступі на ци-
вільну службу мали право на чин ХІІ класу Табелі про ранги. Вони, як і ви-
пускники російських університетів, отримували звання дійсного студента та 
згідно з § 112 Загального статуту університетів 1835 р. допускалися до іспи-
ту на звання кандидата400. Обираючи військову службу, ліцеїсти мали однако-
ві 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 наставників401. 

Отже, з 1838 р. до 1864 р. атестати отримали 808 студентів Рішельєв-
ського ліцею, випускників-юристів серед них – 282 особи і 334 – закінчили 
камеральне відділення, тобто 77 % усіх випускників ліцею мали ґрунтовну 
юридичну підготовку402. Багато випускників ліцею вступили до російських 

399  Извлечение из отчета по Ришельевскому лицею за 1862 г. Журнал Министерства народ-
ного просвещения. 1863. Ч. СХІХ. С. 151.

400  Общий устав Императорских российских университетов. 26 июля 1835 г. СП по МНП: 
царствование Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 
1825–1839. Стб. 969–995.

401  О дозволении студентам Ришельевского лицея вступать в домашние наставники. СП по 
МНП: царствование Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1876. Т. ІI. 
Отд. ІІ. 1840–1855. Стб 89–90.

402  Міхневич Л.В. Підготовка юридичних кадрів у Рішельєвському ліцеї за Статутом 1837 
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та зарубіжних університетів. Серед них було чимало відомих у майбутньо-
му діячів: юристи-цивілісти С. В. Пахман (1825–1910), М. В. Шиманов-
ський (1845–?), професор Берлінського університету К. І. Бернштейн (1842–
1894), професор-романіст І. Г. Табашніков (1844–1913), відомий статистик 
О. Г. Тройніцький (1807–1871), математик К. І. Карастельов (1829–1886), 
філолог К. П. Зеленецький (1812–1858), доктор медицини Ф. Ф. Ергардт 
(1828–1895) та ін.

Утім, наприкінці 1850-х років ліцей вже не справлявся з викликами сус-
пільно-політичного життя, а суто енциклопедичний характер викладання не 
задовольняв попит на освіту. 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 ліцеїстів403, то в 1860 р. їх було вже 19404, 
а в 1862 р. – 24 особи405. Тобто, враховуючи, що в 1862 р. усього студентів 
ліцею було 104 особи, то 24 % із них (майже чверть від повного складу) ви-
були до завершення навчання. 

Причини занепаду ліцею в 1857 р. у доповідній записці міністру народної 
освіти вдало визначив Попечитель Одеського навчального округу М. І. Пи-
рогов. 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 ви-
кладання спеціальних наук. Саме тому, «ті, хто шукав вищу освіту, природно, 
прагнули туди, де вона дається повніше, де науки викладаються в можливо 
ширших розмірах», тобто в університети406. По-друге, разюче відчувалися 
брак коштів та нестача необхідних посібників. По-третє, права випускників 

року. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право. Київ, 2014. 
Вип. 24. С. 136.

403  Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея с 28 августа 1856 по 
1 сентября 1857 года. Торжественный акт Ришельевского лицея по поводу окончания 1856–1857 
академического года и открытия курсов в новом здании. Одесса: Тип. Л. Нитче, 1857. С. 13.

404  Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея с 1 сентября 1859 
по 30 августа 1860 года. Торжественный акт Ришельевского лицея по случаю окончания 1859–
1860 академического года. Одесса: Тип. П. Францова, 1860. С. 19.

405  Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея с 1 сентября 1861 
по 30 августа 1862 года. Торжественный акт Ришельевского лицея по случаю окончания 1861–
1862 академического года. Одесса: Тип. П. Францова, 1862. С. 126.

406  Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея, с 1 сентября 1859 
по 30 августа 1860 года. Торжественный акт Ришельевского лицея по случаю окончания 1859–
1860 академического года. Одесса: Тип. П. Францова, 1860. С. 24.
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ліцею не були заохоченням найдостойніших і не спонукали їх до подальшого 
вдосконалення407. 

Водночас професори ліцею, хоч і були зрівняні у своїх правах із універ-
ситетськими колегами, викладали по декілька дисциплін, а отже, знайти 
охочих обійняти викладацькі посади при такому навантаженні було складно. 
Тож деякі кафедри тривалий час залишалися вакантними, а ліцейське керів-
ництво, порушуючи встановлені Статутом 1837 р. правила, змушене було за-
лучати на посади молодих людей, 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. 

Проте зауважимо, що ідея перетворення Рішельєвського ліцею на універ-
ситет виникла значно раніше. Зробити його повноцінним вищим навчаль-
ним закладом 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 до університетського, а потім перетворити ліцей на універ-
ситет. Проект такого перетворення був ним підготовлений у 1844 р., але його 
передчасна смерть зруйнувала ці плани. 

Не увінчалися успіхом і зусилля М. І. Пирогова. Через відсутність коштів 
на облаштування університету міністерство відхилило два його проекти. 
Не отримали підтримки й ще кілька пропозицій реформування ліцею, під-
готовлені за сприяння наступних очільників Одеського навчального 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 завер-
шення. Але саме в цей час популярності набула ідея відкрити університет 
у Миколаєві408. Між опонентами розгорнулася гостра дискусія409. Навіть 

407  Докладная записка о ходе просвещения в Новороссийском крае и о вопиющей необходи-
мости преобразования учебных заведений. 20 января 1857 г. Маркевич А. В. Двадцатипятиле-
тие Императорского Новороссийского университета. Одесса, 1890. С. 20–21.

408  Об устройстве университета и гимназии в Николаеве. СР по МНП (1850–1864). Санкт-
Петербург: Тип. АН, 1867. Т. ІІI. Стб. 455.

409  Мысли о предложении учредить университет в Николаеве. Журнал Министерства на-
родного просвещения. 1862. Ч. CXІІІ. С. 271–280.
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були розроблені статут і кошторис університету в Миколаєві410. Втім, граф 
О. Г. Строганов, за підтримки херсонського та бессарабського дворянства, 
одеських купців, врешті, попечителя Одеського навчального округу схилив 
на бік одеситів міністра народної освіти, який на засіданні Ради міністрів до-
вів доцільність заснування університету саме в Одесі. Думка Ради міністрів 
стала вирішальною для імператора, який 10 червня 1862 р. прийняв рішення 
на користь Одеси411.

Розпочалася клопітка організаційна робота, яку очолив новий попечитель 
Одеського навчального округу А. А. Арцимович. І вже до літа 1863 р. в ліцеї 
майже все було зроблено для негайного перетворення його на університет412. 
Однак відкриття Новоросійського університету могло відбутися не раніше 
прийняття нового університетського статуту. Тож після його височайшого за-
твердження 18 червня 1863 р. А. А. Арцимович сподівався відкрити універ-
ситет 1 серпня 1863 року. Проте завадила тодішня політичні ситуація: поль-
ське повстання та загроза війни. Саме тому Рада міністрів запропонувала 
відкласти відкриття університету на один чи два роки. Міністр міг внести 
нове клопотання не раніше початку наступного 1864 року413.

І вже навесні 1864 р. міністр скористався цим правом і клопотав про нову 
дату відкриття університету – 1 серпня 1864 року. Справа була розглянута і 
схвалена загальними зборами Державної ради і 11 липня 1864 р. було отри-
мано імператорське веління реорганізувати Рішельєвський ліцей у Новоро-
сійський університет та відкрити його 1 травня 1865 року414.

Зауважимо, що весь час перманентної реформи ліцей продовжував свою 
діяльність. Навіть на початку 1860-х рр. розглядалися найрізноманітніші 
пропозиції щодо удосконалення внутрішньої структури ліцею: від закриття 
камерального відділення чи його перетворення на камерально-агрономічне, 
до відкриття четвертого – історико-літературного (словесного) відділення415. 

410  Проект устава и штата Императорского Новороссийского университета в городе Никола-
еве. Санкт-Петербург: в типографии Императорской академии наук, 1862. 74, 2 с.

411  Об учреждении Новороссийского университета. СП по МНП: царствование Александра 
ІІ. 1855–1864. Санкт-Петербург: Тип. Импер. Академии Наук, 1865. Т. ІІI. Стб. 757.

412  Маркевич А.В. Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета. 
Одесса, 1890. С. 91.

413  Об отсрочке открытия Новороссийского университета. СП по МНП: царствование Алек-
сандра ІІ. 1855–1864. Санкт-Петербург: Тип. Импер. Академии Наук, 1865. Т. ІІI. Стб. 1067–
1068.

414  Об учреждении Императорского Новороссийского университета и о пенсиях доцентов 
университетов. СП по МНП: царствование Александра ІІ. 1855–1864. Санкт-Петербург: Тип. 
Импер. Академии Наук, 1865. Т. ІІI. Стб. 1199–1224.

415  Маркевич А.В. Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета. 
Одесса, 1890. С. 41–42, 44.
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Відбувалися й певні зміни в ліцейському викладанні, які передбачали роз-
межування вивчення загальних та спеціальних предметів та більшу спеціа-
лізацію відділень. 

Однак імідж ліцею падав через невизначеність подальшої долі закладу 
та статусу його вихованців. Усе частіше ліцеїсти ще до завершення повно-
го курсу навчання переходили в університети імперії. Після того, як було 
прийнято рішення про майбутню долю ліцеїстів (планувалося перевести сту-
дентів перших двох курсів юридичного та фізико-математичного відділень 
на наступні курси аналогічних факультетів Новоросійського університету, а 
студентів камерального відділення лише на перший курс цих же факультетів, 
попередньо склавши всі іспити з предметів, які вони не вивчали в ліцеї) від-
тік ліцеїстів істотно зріс416. 

Чергова відстрочка відкриття Новоросійського університет в 1863 р. ще 
більше ускладнила ситуацію. Тож 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-ма-
тематичному відділенні та 21 – на юридичному, для яких і розпочали наступ-
ний 1864/65 навчальний рік417. 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, поступившись місцем Новоросійському 
університету.

2.4.2. Організація навчального процесу та юридична складова  
ліцейської освіти 

Вивчення російського законознавства в Одесі вперше було започатковано 
в Благородному виховному інституті418. І хоча в той час читався спрощений 
курс, він давав елементарні знання про державно-правову систему, що стано-
вили основу початкової підготовки дворян до державної служби. Водночас у 
вищих класах Одеської публічної комерційної гімназії теж планували вивча-
ти юридичні дисципліни, зокрема природне право (у другому класі – 2 год./
тижд.), комерційне та морське право (у третьому – 3 год./тижд.)419. Але вищі 
класи комерційної гімназії не були відкриті, і врешті їх функції здійснював 

416  Там само. С. 77.
417  Там само. С. 99, 101, 109.
418  Скальковский А. А. Материалы для истории общественного образования в Одессе. Одес-

са: в типографии П. Францова, 1867. С. 7.
419  Об учреждении коммерческой гимназии в Одессе. СП по МНП: царствование Алексан-

дра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 228–233.
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Благородний виховний інститут. Тож говорити про системну юридичну осві-
ту в Одесі можна лише з часу заснування Рішельєвського ліцею. Саме уряд 
визначив цілі і завдання цього навчального закладу. Так, згідно зі Статутом 
1817 р. Рішельєвський ліцей готував правознавців, комерсантів та вчителів. 
Основою навчання і виховання визнавався «Закон Божий і пізнання правил 
Віри християнської», а вищими науками – правознавство «у всіх його галу-
зях та відносинах» і право комерційне і морехідне, щоб підготувати «обі-
знаного і здібного торговця». Для освіти «знаючих та здібних учителів» при 
ліцеї діяв педагогічний інститут420.

Тож ліцей функціонував у складі: а) трикласного початкового підготовчо-
го училища, де навчали читати та писати російською, грецькою, італійською, 
німецькою, французькою мовами та давали початкові знання з арифметики і 
Закону Божого; б) власне п’ятикласного ліцею, в якому, окрім Закону Божого, 
викладали російську, грецьку, італійську, німецьку, французьку граматику, 
словесність, риторику, географію, статистику, математику, фізику, військову 
справу і «приємні мистецтва» (музику, танці, фехтування), а для отримання 
елементарних уявлень про державно-правову систему у вищому класі ліцею 
в останній рік навчання вивчали обов’язкову дисципліну «право природне та 
народне»; в) двох дворічних вищих додаткових училищ, де в одному викла-
дали правознавство та політичну економію, а в другому – комерційні науки 
і бухгалтерію; г) пансіону для 120 своєкоштних вихованців та педагогічного 
інституту для 24 вихованців421.

Саме дворічні вищі училища ліцею давали спеціальну фахову підго-
товку. В училищі правознавства і політичної економії упродовж першого 
року вивчали правознавство (щоденно по дві години). Наступний рік від-
водився для студіювання політичної економії (вісім місяців) та початко-
вого курсу «суспільного права» (чотири місяці). Єдиною додатковою дис-
ципліною для студентів училища була німецька мова (два роки дві години 
щоденних занять). Натомість комерційне училище готувало комерсантів, 
його навчальний план передбачав вивчення кількох комерційних дисци-
плін і спеціального курсу «комерційного та морехідного права» (читався 
на другому році навчання). Викладання у вищих додаткових училищах 
велося російською мовою. Всі юридичні предмети були об’єднані в одну 
кафедру юриспруденції та політичної економії, яку обіймав один штатний 
професор.

420  Об образовании и Устав Ришельевского лицея. 2.05.1817 г. ПСЗРИ. Собр. 1. (1649–1825). 
Т. ХХХІV: 1817. 26827. С. 240–241.

421  Михневич И. Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 г. по 1857 
год. Одесса, 1857. С. 30.
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З часу утворення в структурі навчального закладу ліцейських класів 
(із чотирирічним строком навчання), які були розділені на філософське та 
юридичне (з 1831 р. – юридико-політичне) відділення, вводився новий блок 
юридико-політичних наук. Тож ліцеїсти вивчали: «теорію загального права», 
«російське правознавство», «науку про фінанси», «поліцейську наука» та 
«політичну економію»422. В той час збільшився і список викладачів юридич-
них дисциплін. 

Вже із прийняттям Статуту 1837 р. у ліцеї змінилася не лише струк-
тура, а й організація навчального процесу. Відтоді навчальний план та 
зміст освіти кожного відділення (юридичного, фізико-математичного, 
камерального (з 1842 р.) та інституту східних мов) були наближені до 
університетського курсу. Глибокі і системні знання у сфері юриспруден-
ції студентам забезпечували викладанням таких предметів: словесність 
римська, енциклопедія і історія правознавства, російське законознавство, 
римське законознавство та практичне судочинство (§11 Статуту). Кіль-
кість юридичних предметів відповідала кількості професорських кафедр. 
Також юристам читали загальноосвітні (філософія, російська словес-
ність, загальна і особлива російська історія і статистика) та богословські 
(догматичне і повчальне богослів’я, церковна історія і церковне право) 
дисципліни (§12, 13 Статуту). 

Проте навчальний план юридичного відділення не був сталим, і надалі 
він постійно модернізувався, запроваджувалися нові предмети з універси-
тетського курсу. Зокрема, відповідно до особливого розпорядження мініс-
терства в 1839 р. вводилося викладання законів державного благоустрою і 
благочинності та законів казенного управління423. Їх викладав професор ка-
федри російського законознавства. У 1841 р. список юридичних дисциплін 
було доповнено предметом «судова медицина» та утворено відповідну ка-
федру зі штатним професором424. 11 листопада 1841 р., як експеримент на 
три роки, в ліцеї встановлювався новий розподіл предметів, і навчальний 
план юридичного відділення включав: церковне право, римську словесність, 
енциклопедію та історію правознавства, російське законознавство, практич-
не судочинство, римське законознавство, судову медицину та державне гос-

422  О курсах учения в лицеях (с означением преподавателей каждого предмета и методы их 
преподавания). Журнал Министерства народного просвещения. 1834. Ч. ІV. С. 436.

423  Общий отчет по Министерству народного просвещения за 1839 г. Журнал Министерства 
народного просвещения. 1840. Ч. XXVI. Отд. I. С. 67.

424  О введении в Ришельевском лицее преподавания судебной медицины. СП по МНП: 
царствование Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1876. Т. ІI. Отд. ІІ. 
1840–1855. Стб. 192–193.
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подарство, що об’єднувало політекономію та науку про фінанси425. Згодом 
усі студенти-юристи стали вивчати церковне право (раніше цей предмет був 
обов’язковим лише для православних юнаків), а наука про фінанси була від-
ділена від політичної економії та об’єднана з позитивним фінансовим зако-
нодавством. Ці нововведення були затверджені міністром в кінці 1844/45 на-
вчального року.

Ліцею дозволили ще упродовж наступних трьох років удосконалювати 
навчальний план. Для студентів третього курсу з 1846 р. увели дисципліну 
– міжнародне право, виокремивши її з енциклопедії й історії правознав-
ства, а другокурсники з 1847 р. вивчали російське державне право426. На 
кафедрі практичного судочинства стали читати російське цивільне право і 
межові закони та російське кримінальне право. За прикладом юридичних 
факультетів університетів «енциклопедію правознавства» виділили в окре-
мий предмет, а римське законознавство та римська словесність утворили 
курс «римське право»427. Тож перелік і назви дисциплін та, відповідно, і 
професорських кафедр змінювалися. Водночас під впливом революцій у 
Західній Європі, в 1850 р., з навчальних планів російських університетів 
та Рішельєвського ліцею зникла філософія як наука, що «не відповідає на-
мірам уряду та не обіцяє сприятливих наслідків, через хиткість своїх основ 
та негативних результатів»428. Щоправда, вже 1860 р. її викладання було 
відновлено429. За планом юридичного відділення навчалися й вихованці ін-
ституту східних мов. Проте з 1848 р. їм вже не викладали енциклопедію 
правознавства, закони державного благоустрою, благочинності й фінансів, 
римське право і судову медицину. А з жовтня 1854 р. інститут припинив 
своє існування. 

Окремий предмет «огляд російських законів» читали на інших двох від-
діленнях, утім із 1846/47 н. р. на фізико-математичному відділенні його ви-
кладання припинили. А в навчальний план камерального відділення, з метою 
збереження його одноманітності з такими ж відділеннями юридичних фа-

425  О новом распределении учебных предметов в Ришельевском лицее. СП по МНП: цар-
ствование Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1876. Т. ІI. Отд. ІІ. 
1840–1855. Стб. 288–289.

426  Михневич И. Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 г. по 
1857  год. Одесса, 1857. С. 54.

427  Там само. С. 56.
428  Об ограничении преподавания философии в университетах и Ришельевском лицее ло-

гикой и психологией, с возложением чтения оных на профессоров богословия. СП по МНП: 
царствование Александра ІІ. 1855–1864. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1865. Т. ІІI. Стб. 1414–1415.

429  О возобновлении в университетах и Ришельевском лицее преподавания истории фило-
софии с логикой и психологией. СП по МНП: царствование Александра ІІ. 1855–1864. Санкт-
Петербург: Тип. АН, 1865. Т. ІІI. Стб. 442–447.
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культетів Санкт-Петербурзького та Казанського університетів, були введені 
такі курси, як: закони державного благоустрою і благочинності, закони про 
повинності та фінанси (в обсязі юридичного відділення), а також російські 
цивільні та російські кримінальні закони (в скороченому вигляді)430. Таким 
чином досягалася основна мета камерального відділення – спеціалізована 
підготовка фахівців із глибокими знаннями публічно-правових дисциплін 
для господарської та адміністративної служби, зокрема чиновників мініс-
терств, поміщиків-агрономів, купців-заводчиків.

Навчальний рік у ліцеї поділявся на два півріччя, які тривали з 1 серпня 
по 20 грудня та з 12 січня по 20 червня. Повний курс навчання становив три 
роки. 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 гімна-
зичного курсу. Зауважимо, що в той час юнаки, які були відраховані з гімна-
зій через неуспішність чи погану поведінку, допускалися до вступних іспитів 
в університети та ліцеї імперії431. Тому при зарахуванні перевагу надавали 
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 універ-
ситетів та ліцеїв лише через рік після відрахування, а відрахованих за погану 
поведінку приймали в студенти під відповідальність ради вищого навчаль-
ного закладу і лише при наявності «свідоцтва про дійсне їх виправлення»432. 
Разом із тим з 1844 р. в Рішельєвський ліцей не приймали осіб, які мали неза-
довільні оцінки за гімназичний курс433. А розпорядженням міністра народної 
освіти від 21 травня 1858 р. заборонялося зараховувати в ліцеїсти юнаків, 
які на вступних випробуваннях отримали хоча б одну незадовільну оцінку434. 
Натомість випускники гімназій із «схвальними атестатами», як і раніше, ко-

430  Михневич И. Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 г. по 
1857  год. Одесса, 1857. С. 55.

431  Циркулярное предложение о порядке допущения к экзамену в студенты университетов, 
не окончивших курса в гимназии. СР по МНП (1835–1849). Санкт-Петербург: Тип. АН, 1866. 
Т. ІІ. Стб. 236–237.

432  Циркулярное предложение относительно приема в университеты и лицеи учеников гим-
назий, не окончивших в оных курса. СР по МНП (1835–1849). Санкт-Петербург: Тип. АН, 1866. 
Т. ІІ. Стб. 528.

433  О непринимании в университеты и лицеи лиц, окончивших курс в гимназиях с неудовлет-
ворительными успехами. Журнал Министерства народного просвещения. 1844. Ч. XLIV. Отд.  I. 
С. 47–48.

434  О требовании удовлетворительных познаний от поступающих в Ришельевский лицей по 
экзамену и о допущении в оный без экзамена, окончивших гимназический курс с одобритель-
ными аттестатами. Журнал Министерства народного просвещения. 1858. Ч. XCIX. Отд. I. С. 18.
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ристувалися пільгами і звільнялися від вступних іспитів435. При вступі по-
давали документ про походження, без якого з 1847 р. на підставі постанови 
МНО в студенти Рішельєвського ліцею не приймали436. 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 університе-
ти437. На їх основі були уніфіковані правила вступної кампанії для всіх ін-
ших вищих навчальних закладів імперії, зокрема і Рішельєвського ліцею438. 
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» мали випускники гімназій та дворянських інститутів. Їх 
екзаменували лише з окремих предметів, перелік яких був установлений для 
кожного окремого відділення ліцею. Натомість власники «відмінних» атес-
татів 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 (особи податного стану 
пред’являли свідоцтва про законне звільнення з нього)439. Іспити приймала 
спеціальна комісія у складі професорів ліцею та вчителів гімназії. Власне 
іспит проводили вчителі, а професори спостерігали «за правильним його 
ходом»440. Для оцінювання знань використовували три оцінки: «вельми за-
довільно», «задовільно» та «незадовільно». Зарахуванню підлягали лише ті 
особи, які задовільно витримали випробування. Отже ліцей, за вимогами до 
вступників, відтепер офіційно прирівнювався до університетів імперії.

435  Там само. С. 19.
436  О недопущении в студенты Ришельевского лицея и в воспитанники состоящей при оном 

гимназии лиц, не имеющих законных доказательств о своем происхождении. Журнал Мини-
стерства народного просвещения. 1848. Ч. LVII. Отд. I. С. 8.

437  О правилах испытания поступающих в студенты университетов. СР по МНП (1850–
1864). Санкт-Петербург: Тип. АН, 1867. Т. ІІI. Стб. 1030–1037.

438  О применении к Ришельевскому лицею правил для испытаний, поступающих в студенты 
университетов. СР по МНП (1850–1864). Санкт-Петербург: Тип. АН, 1867. Т. ІІI. Стб. 1039–
1043.

439  О правилах испытания поступающих в студенты университетов. СР по МНП (1850–
1864). Санкт-Петербург: Тип. АН, 1867. Т. ІІI. Стб. 1030–1037; Циркулярное предложение от-
носительно требования документов от поступающих в студенты университетов. СР по МНП 
(1850–1864). Санкт-Петербург: Тип. АН, 1867. Т. ІІI. Стб. 1044–1045.

440  О применении к Ришельевскому лицею правил для испытаний, поступающих в студенты 
университетов. СР по МНП (1850–1864). Санкт-Петербург: Тип. АН, 1867. Т. ІІI. Стб. 1041.
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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)441. Відповідно до особливих правил ви-
кладання, які були встановлені попечителем Одеського навчального окру-
гу в 1839 р., викладачі ліцею готували детальні конспекти своїх лекцій, 
які затверджувалися радою ліцею442. Ретельно відбирали й рекомендовані 
до вивчення джерела та посібники. Згодом навчальна діяльність виклада-
чів ліцею була поставлена під досить жорсткий контроль. 23 січня 1851 р. 
МНО видало особливі інструкції всім ректорам і деканам університетів 
та директорам ліцеїв, яких зобов’язували посилити нагляд за викладан-
ням предметів. Таку особливу інструкцію отримав і директор Рішельєв-
ського ліцею443. Усіх професорів зобов’язали перед початком лекцій по-
давати директору детальну програму зі свого предмета, вказавши обсяг, 
послідовність, методи його викладання і рекомендований посібник. Роз-
глядала та затверджувала програму Рада ліцею, читати лекції без такого 
затвердження не дозволялося. Розгляду підлягали й звіти професорів про 
прочитані курси. В інструкції були виписані чіткі вимоги до програм, які 
були ідентичними для всіх ліцеїв Російської імперії, зокрема: 1) обсяг 
навчального предмета мав відповідати потребам ліцейської освіти; 2) за-
гальні нариси і окремі статті програми повинні були відповідати науковій 
і моральній меті; 3) зміст програми мав узгоджуватися із вченням пра-
вославної церкви і зі способом правління та духом державних установ; 
4)  ясно і позитивно висловлювати відданість государеві і любов до Ві-
тчизни444. Нагляд за точним виконанням програм професорами здійсню-
вав інспектор ліцею. Він був присутній на лекціях і в разі відступу від неї 
негайно доповідав про це директору, а в окремих випадках – попечителю 
навчального округу. Аналогічні функції нагляду здійснював і директор 

441  О перенесении лекций в Ришельевскому лицее на одно предобеденное время. СР по МНП 
(1835–1849). Санкт-Петербург: Тип. Императорской Академии наук, 1866. Т. ІІ. С. 490.

442  Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея, с 20 июня 1839, по 
20 июня 1840 года. Речи, произнесенныя в торжественном собрании Ришельевского лицея 22 
июня 1840 года. Одесса : в Городской тип., 1840. С. 5.

443  Инструкция директору и инспектору Ришельевского лицея. СП по МНП: царствование 
Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1876. Т. ІI. Отд. ІІ. 1840–1855. 
Стб.  1251–1255.

444  Инструкция директору и инспектору Ришельевского лицея. СП по МНП: царствование 
Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1876. Т. ІI. Отд. ІІ. 1840–1855. Стб. 
1251–1255; Инструкция директору Демидовского лицея. СП по МНП: царствование Николая 
І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1876. Т. ІI. Отд. ІІ. 1840–1855. Стб. 1255–
1259; Инструкция директору лицея князя Безбородко. СП по МНП: царствование Николая І. 
1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1876. Т. ІI. Отд. ІІ. 1840–1855. Стб. 1259.
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ліцею. Він міг у будь-який момент зажадати від професора рукопис його 
лекцій або від студентів – конспект. 

Контроль знань із кожного предмета проходив у формі усного опиту-
вання. Окрім того, проводилися перевідні та випускні іспити, порядок 
проведення яких визначали особливі правила, введені в дію 19 серпня 
1839 року445. Знання оцінювали за шестибальною шкалою: «0» – «для зо-
всім незнаючих предмет або тих, хто без поважної причини не з’явився на 
іспит»; «1» – «для слабких знань»; «2» – «для посередніх»; «3» – «для ма-
ючих достатні знання»; «4» – «для добрих»; «5» – «для відмінних знань». 
Студенти з середньоарифметичною оцінкою з усіх предметів не нижче 
«2,5», за умови, що жоден предмет не був оцінений нижче «2», переводи-
лися на наступний курс. 

Нові правила, які були затверджені міністром 31 травня 1845 р., передба-
чали створення спеціального іспитового комітету у складі екзаменатора і двох 
викладачів відділення. До роботи комітету міг долучатися й директор ліцею. 
Певних змін зазнала система оцінювання. Так, заборонялося виставляти «0» 
за відсутність на іспиті. Оцінка «2» була вилучена з системи оцінювання, а «1» 
тепер отримували за «посередні» знання446. 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 студентів враховувалася й оцінка з поведінки, яка та-
кож мала бути не нижчою за «3». Ліцеїстам, які за підсумками складання іс-
питів одержували менше трьох балів з одного предмета, при відмінних успіхах 
із решти дисциплін та «добрій» поведінці, Рада ліцею дозволяла перескласти 
іспит після канікул. Якщо ж знання студента з кількох дисциплін були оцінені 
нижче за «3», то перескладали іспити через рік.

Правилами дозволявся перехід в ліцей студентів університету. Щоб стати 
ліцеїстом, студент університету мусив подати свідоцтво про складання іс-
питів або витримати іспити у ліцеї за той курс, на якому він навчався. А при 
розбіжностях навчальних програм переведений студент мав скласти іспити з 
тих дисциплін, які в університеті не вивчалися447. Але такі переводи були по-
одинокими, значно частіше ліцеїсти переходили в університети. Відповідно 

445  Правила для перевода студентов Ришельевского лицея из одного курса в другой и для 
выпуска окончивших полный курс учения. СР по МНП (1835–1849). Санкт-Петербург: Тип. Им-
ператорской Академии наук, 1866. Т. 2. С. 411–412. 

446  Правила испытания для перевода и выпуска студентов Ришельевского лицея. Журнал Ми-
нистерства народного просвещения. 1845. Ч. XLVII. Отд. I. С. 8–17.

447  Там само. С. 17.
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до особливого роз’яснення міністра народної освіти як студенти, так і випус-
кники Рішельєвського ліцею зараховувалися в університети за результатами 
іспиту лише на перший курс448. 

Зауважимо, що у ліцеї панувала сувора дисципліна. Так, правилами для 
студентів, затвердженими попечителем Одеського навчального округу 5 
грудня 1853 р., передбачалося: за відсутність на шести лекціях протягом мі-
сяця без поважної причини – догана директора, а за відсутність на 12 лекціях 
– ув’язнення в карцер. Якщо прогули повторювалися, то студента не допус-
кали до перевідних іспитів і залишали на тому ж курсі або відраховували з 
ліцею449.

Проте для заохочення студентів, як і в університетах, Рада ліцею щорічно 
пропонувала дві теми для підготовки наукових праць, а 1859 р. – три теми, 
по одній для кожного відділення450. Автори кращих із них нагороджували-
ся золотими та срібними медалями або отримували «схвальний відгук»451. 
Таких нагород удостоєні й студенти-юристи за праці з філософії, історії, ро-
сійської словесності, політичної економії та права. Зокрема, лише за роботи 
на юридичну тематику ліцеїсти отримали 12 медалей, а тематика робіт і сьо-
годні вражає (додаток Б). Рівень цих праць був досить високий. Найоригі-
нальніші отримували рекомендації до друку і публікувалися за кошти ліцею. 
Так, у 1842 р. студент юридичного відділення О. Веліканов отримав право 
опублікувати свою роботу «О реформе, какую произвел Сократ в филосо-
фии, ея причинах и следствиях». Срібною медаллю була відзначена й праця 
студента-юриста С. В. Пахмана (згодом – відомого цивіліста) «Поэтический  
характер народных русских песен и сказок, их особенности в языке, сти-
хосложении и содержании, с обращением внимания и на историческую 
последовательность»452.

Для отримання атестата, окрім іспитів, студенти-випускники мусили 
написати «міркування» з одного з предметів відділення на запропоновану 

448  По вопросу о студентах лицеев, желающих перейти в университеты. СР по МНП (1835–
1849). Санкт-Петербург: Тип. Императорской Академии наук, 1866. Т. ІІ. С. 532–533.

449  Правила для студентов Ришельевского лицея. Одесса, 1853. 8 с.
450  О том, чтобы, вместо двух тем назначенных по ст. 82 Височайше 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. ДАОО. 
(Держ. архів Одеської обл.). Ф. 44. Оп. 3 (1859). Спр. 123. Арк. 3. 

451  Устав и штат Ришельевского лицея. СП по МНП: царствование Николая І. 1825–1855. 
Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 1825–1839. С. 1277.

452  Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея, с 20 июня 1841 по 
20 июня 1842 года. Речи, произнесенныя в торжественном собрании Ришельевского лицея, 21 
июня, 1842 года. Одесса: в Городской тип., 1842. C. 19.
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професором чи обрану самостійно тему453. Якщо «міркування» визнавало-
ся незадовільним, то студенту дозволяли подати інше «міркування», але не 
раніше як через три місяці. Студенти, які були удостоєні золотої чи срібної 
медалі за наукову роботу, а також ті, які не нагороджувалися, проте їх робо-
ти отримували «схвальний відгук», звільнялися від написання випускного 
«міркування». Отже, умови, створені в ліцеї, певний час цілком відповідали 
рівню розвитку суспільства і освіти. 

Однак уже наприкінці 50-х років XIX ст. ситуація змінилася, заклад по-
чав втрачати колишню популярність, кількість студентів різко зменшувалась. 
Зупинити занепад ліцею, на думку керівництва, могла реорганізація його в 
університет454. Тому першочерговим завданням стало удосконалення на-
вчальних програм з метою їх наближення до університетських. Ще в 1855 р. 
інспектор ліцею І. Г. Міхневич ініціював обговорення питання про рефор-
му ліцейської освіти. Він пропонував: а) змінити систему викладання, адже 
«Правила, которыми должны пользоваться преподаватели лицея в способе 
преподавания предметов», затверджені ще в 1839 р., на його думку, застарі-
ли; б) вважав за необхідне запровадити таке читання лекцій, щоб надати їм 
практичного спрямування, адже головна мета ліцейської освіти – підготува-
ти державних чиновників, тому «наукові інтереси» є другорядними.

Викладач кримінального права О. М. Богдановський відкидав ідею «вузь-
кого практицизму», однак не заперечував необхідності впровадження більш 
чіткої спеціалізації на всіх відділеннях ліцею. Він переконував, що підготу-
вати «гідного чиновника для всякої служби» можна лише тоді, коли молода 
людина «освоїть дух та ідею кожної науки, яка викладається, а це в свою 
чергу можливе тільки тоді, коли наука викладається як наука»455. Врешті, ця 
дискусія тоді залишилася на папері. І лише у 1859 р. О. М. Богдановський, 
який обійняв посаду інспектора, вніс у раду ліцею «Предложения относи-
тельно некоторых изменений в учебной части лицея». На підставі цих пропо-
зицій було вироблено новий план викладання, що передбачав зосередження 
на перших двох курсах вивчення загальних предметів, а на третьому – пред-
метів спеціальних456. Водночас О. М. Богдановський ініціював запроваджен-

453  Правила испытания для перевода и выпуска студентов Ришельевского лицея. Журнал Ми-
нистерства народного просвещения. 1845. Ч. XLVII. Отд. I. С. 15.

454  Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея с 1 сентября 1859 
по 30-е августа 1860 года. Торжественный акт Ришельевского лицея по случаю окончания 1859–
1860 академического года. Одесса: Тип. П.Францова, 1860. С. 26.

455  Гребцова И. С. Профессор Ришельевского лицея А. М. Богдановский. Р. Ф. Кайндль і 
українська історична наука : матеріали міжнар. наук. семінару «Кайндлівські читання» (22–23 
травня 2004 р.). Ч. 2. Вижниця: Черемош, 2004. С. 160–167.

456  Маркевич А. В. Двадцатипятилетие Императорского Новороссийского университета. 
Одесса, 1890. С. 40. 
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ня практичних занять. Наприклад, для проведення занять із судочинства за 
зразок брали кримінальні справи Одеського повітового суду457. 

На початку 1860-х років змінилася й кафедральна структура. Так, юри-
дичне відділення діяло в складі кафедр загальних (філософії, німецької 
мови, загальної та російської історії, російської словесності, догматичного 
богослів’я) та юридичних (римської словесності, цивільного і кримінально-
го права та судочинства, державного права й історії російського права, між-
народного права і законів благоустрою, повинностей і фінансів, енциклопедії 
законодавства та римського права, політичної економії та статистики) пред-
метів458. Втім викладачі часто читали по декілька курсів, тож назви їх кафедр 
формувалися об’єднанням назв цих курсів.

Згідно з навчальним планом юридичного відділення 1861/62 н.р. на 
першому курсі вивчали: 1) енциклопедію законознавства (3 год./тижд.); 
2)  пояснення інституцій Юстиніана (4 год./тижд.); 3) логіку (2 год./тижд.); 
4) російську словесність (лінгвістику) (3 год./тижд.); 5) стародавню росій-
ську історію (4 год./тижд.); 6) загальну історію (3 год./тижд.); 7) догматичне 
богослів’я (2 год./тижд.); 8) німецьку мову (2 год./тижд.) – усього 23 години 
на тиждень. 

Другий курс навчання передбачав вивчення таких дисциплін: 1) держав-
не право (3 год./тижд.); 2) історія російського права (3 год./тижд.); 3) римське 
право (4 год./тижд.); 5) курс римських старожитностей (3 год./тижд.); 6) ло-
гіка (2 год./тижд.); 7) російська словесність (історія російської літератури) 
(3 год./тижд.); 8) нова російська історія (2 год./тижд.); 9) загальна історія (3 
год./тижд.); 10) церковна історія (2 год./тижд.); 11) педагогіка (2 год./тижд.) 
– усього 27 годин на тиждень. 

На третьому курсі ліцеїстів чекали: 1) державне право (3 год./тижд.); 2)  іс-
торія російського права (3 год./тижд.); 3) міжнародне право (2 год./тижд.); 4) 
закони про повинності і фінанси (2 год./тижд.); 5) закони благоустрою і бла-
гочинності (3 год./тижд.); 6) цивільне право (4 год./тижд.); 7) кримінальне 
право (4 год./тижд.); 8) російська словесність (історія російської літератури) 
(3 год./тижд.); 9) церковна історія (2 год./тижд.); 10) педагогіка (2 год./тижд.) 
– усього 28 годин на тиждень459. До навчального плану цього року були 
введені й історія філософії, психологія, політична економія та статистика, 

457  О дозволению профессору А. М. Богдановскому брать из Одесского уездного суда уго-
ловные дела для упражнения студентов судопроизводства. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). 
Ф.  44. Оп. 3. (1863). Спр. 64. Арк. 2. 

458  Извлечение из отчета по Ришельевскому лицею за 1863 г. Журнал Министерства народ-
ного просвещения. 1864. Ч. СХХІІ. С. 691.

459  Отчет о преподавании наук в Ришельевском лицее за 1861 и 1862 гг. Журнал Министер-
ства народного просвещения. 1862. Ч. CXVI. Отд. I. С. 32–44.
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однак через відсутність викладачів ці курси залишилися непрочитаними. І 
хоча втілити в життя чітке розмежування вивчення загальних та спеціальних 
предметів не завжди вдавалося, такий розподіл викладання сприяв більшій 
спеціалізації відділень.

В останні роки діяльності ліцею більшість пропонованих студентам дис-
циплін та рівень їх викладання відповідали університетським вимогам. До-
повідаючи попечителю Одеського навчального округу 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 університетський характер», а викладач курсу цивіль-
ного права та судочинства Д. Кленовський може «з користю ˂…˃ зайняти 
штатну кафедру в університеті»460. Новій структурі кафедр, яка була затвер-
джена університетським статутом 1863 р., відповідали і ще кілька юридич-
них дисциплін ліцею, зокрема енциклопедія права, римське право з історією 
та догмою римського права, міжнародне право, цивільне право та судочин-
ство, кримінальне право та судочинство461. У 1863/64 н. р. юристам читали 
також закони державного благоустрою і благочиння та закони про фінанси і 
повинності462. Отже, такий стан організації навчального процесу, змісту осві-
ти, рівня викладання сприяли перетворенню ліцею на університет.

2.4.3. Наукова діяльність професорів-юристів ліцею
Значною є наукова спадщина викладачів Рішельєвського ліцею. З огляду 

на те, що він вважався вищим навчальним закладом, становлення наукових 
досліджень в його стінах у галузі права відповідало загальним тенденціям. 
А особливості навчальних планів вносили корективи й у процес наукового 
вивчення правових проблем. Так, навчальні програми Рішельєвського ліцею 
були наближені до університетських, підбір викладачів для юридичного від-
ділення так чи інакше здійснювався з урахуванням вимог розподілу предме-
тів університетськими статутами. Звичайно, за весь період діяльності ліцею 
(1817–1865) конфігурація юридичних кафедр та предметів, пропонованих 
для викладання, змінювалася. Зокрема, у перші два десятиріччя існування 
закладу право читали в досить обмеженому обсязі. Відповідно до § 81 Ста-
туту Рішельєвського ліцею 1817 р. ліцеїсти вивчали правничо-філософську 
науку – «право природне і народне». Навіть у 1831 р., коли вже діяло окреме 

460  О ходе преподавания наук в Ришельевском лицее в 1863/64 академическом году. Журнал 
Министерства народного просвещения. 1864. Ч. СХХІV. С. 95–96.

461  Общий устав Императорских российских университетов. 18 июня 1863 г. СП по МНП: 
царствование Александра ІІ. 1855–1864. Санкт-Петербург: Тип. ИАН, 1865. Т. III. Стб. 923–960.

462  О ходе преподавания наук в Ришельевском лицее в 1863/64 академическом году. Журнал 
Министерства народного просвещения. 1864. Ч. СХХІV. С. 88–98.
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юридико-політичне відділення, викладання права зводилося до двох дисци-
плін: теорії загальних прав та російського правознавства, а серед політичних 
наук виділяли науку про фінанси та поліцейську науку463. Професори читали 
лекції, зазвичай, за власними нотатками. Тож говорити про широке 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 відді-
лення Рішельєвського ліцею були утворені юридичні кафедри: енциклопедії 
і історії правознавства, російського законознавства, римського законознав-
ства та практичного судочинства. Кількість кафедр відповідала кількості 
юридичних предметів, які викладалися ліцеїстам. Пізніше, упродовж 1840-
х рр., список юридичних дисциплін було доповнено. Відповідно, кількість 
кафедр та їх назви змінювалися. Так, кафедру російського законознавства 
поповнили предмети російське державне право, закони державного благо-
устрою і благочинності, закони про фінанси та повинності. На кафедрі прак-
тичного судочинства стали читати російське цивільне право і межові закони 
та російське кримінальне право. У 1841 р. була утворена й кафедра судової 
медицини. Зазнала змін і кафедра римського законознавства, новоутворений 
курс «римське право» та виділена із енциклопедії права окрема дисципліна 
«міжнародне право» утворили кафедру римського та міжнародного права. 
Згодом започаткували й окремий курс «фінансове право». Отже, ні кафедри, 
ні дисципліни, які викладалися в ліцеї, не були сталими, адже сама система 
юридичних наук перебувала в стані зародження. Викладачі часто читали по 
декілька навчальних курсів, а назви їх кафедр ототожнювалися із цими кур-
сами чи їх науковою спеціальністю. Тож кафедральна структура юридично-
го відділення постійно трансформувалася й у 1860-х рр. вже діяли кафедри 
таких юридичних предметів: цивільного і кримінального права та судочин-
ства; державного права і історії російського права; міжнародного права і за-
конів благоустрою, повинностей і фінансів; енциклопедії законодавства та 
римського права. Окрім того, викладач-богослов читав юристам церковне 
(канонічне) право. 

Зауважимо, що з появою нових дисциплін формувалися й нові напрями 
наукових досліджень. Втім, наукові інтереси ліцейських викладачів не об-
межувалися ні рамками займаних ними кафедр, ні предметами, які вони чи-
тали. Також варто зазначити, що й наукова продукція в той час не була бага-
тою ні кількісно, ні якісно. Відтак, аналіз здобутків учених ліцею проведено 

463  О курсах учения в лицеях (с означением преподавателей каждого предмета и методы их 
преподавания). Журнал Министерства народного просвещения. 1834. Ч. ІV. С. 436.
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в межах умовно об’єднаних груп юридичних наук, де здійснювалися наукові 
дослідження. Це зокрема: теоретико-філософські та історико-правові науки; 
римське право; науки, об’єднані в кафедру російське законознавство (дер-
жавне право, державний благоустрій і благочинність, фінанси і повинності); 
міжнародне право; цивільне та кримінальне право, судочинство, судова ме-
дицина; церковне (канонічне) право.

Спочатку всі теоретико-правові, філософсько-правові та історико-пра-
вові дисципліни (енциклопедія законознавства, історія правознавства, філо-
софія права та історія філософії права) зосереджувалися на одній кафедрі ен-
циклопедії і історії правознавства. Однак із часом кількість дисциплін збіль-
шувалася і вони утворювали різні кафедри. Зокрема, у 1863 р. теоретико-
правові та історико-правові науки викладали з двох кафедр: «енциклопедії 
законодавства та римського права» й «державного права і історії російського 
права»464. Штатними викладачами відповідних кафедр у різний час були: 
П. В. Архангельський (1837–1838), М. О. Соловйов (1838–1843), О. О. Ба-
кунін (1844–1845), М. М. Михайлов (1846–1847), С. В. Пахман (1848–1852), 
О. В. Лохвицький (1853–1859), М. С. Власьєв (1861–1865), Ф. І. Леонтович 
(1861–1863). Водночас до читання лекцій із енциклопедії й історії право-
знавства, філософії права, історії руського права, енциклопедії законоз-
навства в різні роки долучалися викладачі інших кафедр: В. А. Ліновський 
(1840–1851), В. П. Пахман (1840–1848), А. Я. Комарницький (1842–1854). І 
хоча вони вели ґрунтовні наукові дослідження в інших галузях права, однак 
праці того часу, здебільшого, мали історико-правовий характер. Тож здобут-
ки вчених різних галузевих наук тісно пов’язані зі становленням і розвитком 
теоретико-правової та історико-правової науки.

Першим професором кафедри енциклопедії та історії правознавства був 
П. В. Архангельський (?), який у ліцеї ще з 1825 р. викладав правознавство і 
політичну економію. Упродовж 1836–1838 рр. він обіймав посаду інспектора 
казенних училищ і був членом ради управління Одеського навчального окру-
гу, суміщаючи цю діяльність із викладацькою. Водночас у 1837 р. він був 
інспектором (березень-серпень) та директором (серпень-вересень) ліцею. 
Ймовірно, саме така активна адміністративна діяльність завадила йому здій-
снювати наукові дослідження. Зрештою, спеціальних наукових праць профе-
сора нами не знайдено. А навчальні курси «енциклопедію права», «державні 
установи Російської імперії» та «закони про стани» він читав за власними 
нотатками, керуючись Зводом законів Російської імперії465.

464  Извлечение из отчета по Ришельевскому лицею за 1863 г. Журнал Министерства народ-
ного просвещения. 1864. Ч. СХХІІ. С. 691.

465  Обозрение преподавания наук в Ришельевском лицее в первую половину 1838 года. Одес-
са: в городской типографии, 1838. С. 4. 
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Його наступником по кафедрі та викладачем енциклопедії та історії пра-
вознавства став М. О. Соловйов (?–1856). Його творча спадщина невели-
ка 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»466, розбір книги «Денница 
Новоболгарского образования» («Москвовитянин», 1840) та кілька популяр-
них статей у журналі «Одесский альманах». Аналізу його дисертації, як тео-
ретико-правовому дослідженню поняття права і моралі, законів позитивних і 
моральних, приділена увага в окремій публікації467. 

На кафедрі енциклопедії й історії правознавства працював кандидат 
Московського університету О. О. Бакунін (1821–1908). Він читав ліцеїстам 
історію права, історію філософії права та філософію права, користуючись 
посібником К. О. Неволіна. Натомість курс «позитивне законодавство єв-
ропейських держав» викладав за власними записками468. Втім, за короткий 
одеський період праці (один 1844/45 н. р.) значних наукових здобутків не за-
лишив, лише опублікував статтю «Историко-статистическое описание Хер-
сона» (Новороссийский календарь, 1845).

Кандидат Санкт-Петербурзького університету М. М. Михайлов (1827–
1891) так само працював у ліцеї один 1846/47 н. р., але згодом став відо-
мим дослідником історії руського права. Вже у січні 1848 р. він захистив 
магістерську дисертацію на тему: «История образования и развития системы 
русского гражданского судопроизводства до Уложения 1649 г.», а докторську 
– «Русское гражданское судопроизводство в историческом его развитии от 
Уложения 1649 года до издания Свода законов» присвятив історії цивільного 
судочинства. Вчений – автор кількох підручників із загальної історії русько-
го права та історії цивільного права. Його наукові розвідки були спрямовані 
на розробку питань місцевих законів, стану міських обивателів, створення і 
розвитку системи російського цивільного судочинства та історії міжнарод-
ного права і російської дипломатії. Але ці праці він підготував уже за межами 
Одеси.

Упродовж 1848–1852 рр. ад’юнктом кафедри енциклопедії і історії право-
знавства був майбутній сенатор та доктор цивільного права С. В. Пахман 

466  Соловьев М. А. О развитии русской жизни в отношении к законодательству. Речи, произ-
несенныя в торжественном собрании Ришельевского лицея, 22-го июня, 1841 года. Одесса : в 
Городской тип., 1841. С. 51–87.

467  Міхневич Л.В. Вклад професорів Рішельєвського ліцею у розвиток теорії та історії пра-
ва. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. № 27. С. 35–36 (Серія 
«Право»).

468  Обозрение преподавания наук в Ришельевском лицее в течение 1844–1845 учебного года. 
Одесса: в городской типографии, 1844. С. 16.
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(1825–1910). За період роботи в ліцеї він написав дисертацію «О судебных 
доказательствах по древнему русскому праву, преимущественно гражданско-
му, в историческом их развитии» (Москва, 1851). Згодом учений став при-
хильником юридичного позитивізму, проте першу свою наукову працю він 
побудував, використовуючи найпопулярніший тоді історичний метод. Ця ро-
бота як дослідження історії російського судочинства, зокрема становлення та 
розвитку системи судових доказів уже аналізувалася нами в окремій статті469. 

З часом С. В. Пахман зажив слави відомого вченого-цивіліста. Крім влас-
не цивілістичних праць, його перу належать і розробки теоретичного та 
історико-правового характеру. Втім, ці праці професор написав вже як ви-
кладач Казанського, Харківського та Санкт-Петербурзького університетів. 
Тож варто обмежитися згадками лише найголовніших із них. Так, погляди на 
теорію права, зокрема на догму права, яку вважав самостійною юридичною 
галуззю, вчений виклав у відомій доповіді «О современном движении в на-
уке права» (1882 р.). Його історико-правові дослідження торкалися історії 
цивільного права, зокрема російського звичаєвого права, історії кодифікації 
цивільного права – «Обычное гражданское право в России. Юридические 
очерки» (Санкт-Петербург, 1877. Т. 1; 1879. Т. 2), «История кодификации 
гражданского права в 2 томах» (Санкт-Петербург, 1876. Т. 1–2).

У 1853 р. виконувачем посади ад’юнкта кафедри енциклопедії і історії 
правознавства став майбутній доктор державного права О. В. Лохвицький 
(1830–1884). Передусім учений розробляв питання державного, міжна-
родного та кримінального права, ним опубліковано численні статті за від-
повідною тематикою. Попри це, О. В. Лохвицький захоплювався історією 
права. В одеський період свого творчого життя він підготував низку праць 
історико-правового характеру: «Поездка в Бессарабию» («Московские ведо-
мости», 1856), «Швейцарская община и её отверженцы» (там само), «Очерк 
церковной администрации в древней России» («Русский вестник», 1857), 
«Грамоты, касающиеся отношений северо-западной России с Ригой и Ган-
зейскими городами в ХІІ, ХІІІ и ХІV веках» (там само), «Панский приказ» 
(Журнал Министерства народного просвещения, 1857), «Значение Божьих 
судов по русскому праву» («Отечественные записки», 1857), «Об издании 
актов, относящихся до юридического быта древней России» (там само).

Він читав публічні лекції з історії руського права «О положении женщины 
по русскому праву»470. Ним були підготовлені численні рецензії на юридич-

469  Міхневич Л. В. Вклад професорів Рішельєвського ліцею у розвиток теорії та історії пра-
ва. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. № 27. С. 36–37 (Серія 
«Право»).

470  Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея, с 28 августа 1856 
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ні новинки, зокрема, на книги: М. П. Погодіна «Исследования, замечания и 
лекции о Русской истории» («Отечественные Записки», 1857) та «Норман-
ский период Русской истории» («Русское Слово», 1859); В. Д. Спасовича 
«Об отношениях супругов по имуществу, по древнему польскому праву» 
(«Отечественные Записки», 1857); І. Д. Беляєва «О наследстве без завещания 
по древним русским законам» («Отечественные Записки», 1858); І. Лазарев-
ського «О собрании важнейших памятников по истории древнего русского 
права» («Русское Слово», 1859).

Його дисертація на ступінь магістра загальнонародного права «О пленных 
по древнему русскому праву ХV, ХVІ и ХVІІ в.» (Москва, 1855) теж мала іс-
торико-правовий характер. У 1859 р. О. В. Лохвицький виїхав із Одеси й 
оселився в Санкт-Петербурзі, де продовжив наукову діяльність. За працю 
«Губерния, ее земские и правительственные учреждения» (Санкт-Петербург, 
1864) учений був удостоєний ступеня доктора державного права. Примітно, 
що перша частина цієї праці присвячена історико-правовому аналізу губерн-
ського поділу в Російській імперії. Тож учений і в наступних своїх роботах 
звертався до історії права. 

Уже в 1860 р. теоретико-правові та історико-правові дисципліни виклада-
лися з різних кафедр. Так, енциклопедія законодавства та римське право були 
об’єднані в одну кафедру, професором якої у 1861–1865 рр. був М. С. Вла-
сьєв. Натомість історико-правові дисципліни були віднесені до кафедри дер-
жавного права та історії руського права, викладати історію руського права 
було доручено М. С. Власьєву, а в 1861 р. кафедру зайняв Ф. І. Леонтович. 
У 1860 р. дисертацію «О вменении по началам теории и древнего русского 
права» (Москва, 1860) захистив М. С. Власьєв (1833–1872). Хоча він здобув 
ступінь магістра кримінального права, своє дослідження традиційно розпо-
чав 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 російського права» він розумів 
«послідовне здійснення ідеї права в житті російського народу»471. Серед ін-
ших його робіт відома й актова промова «Обозрение истории философского 
мышления греков о справедливости и государстве до Платона»472. Після ре-

по 1 сентября 1857 года. Торжественный акт Ришельевского лицея по случаю окончания 1856–
57 академического года, открытия курсов в новом здании. Одесса: в типографии Л. Нитче, 1857. 
С. 6.

471  Власьев Н. С. О вменении по началам теории и древнего русского права. Москва: Универ-
ситетская типография, 1860. С. 3.

472  Власьев Н. Обозрение истории философского мышлении греков о справедливости и го-
сударстве до Платона. Торжественный акт Ришельевского лицея по случаю окончания 1861–62 
академического года. Одесса: Тип. П. Францова, 1862. С. 5–65.
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організації ліцею в Новоросійський університет М. С. Власьєв посів кафедру 
енциклопедії права. Цей предмет він читав у тісному зв’язку з історією фі-
лософії права. Працював над докторською дисертацією, однак через перед-
часну 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» 473. Його вклад у вивчення істо-
рії слов’янського і руського права є незаперечним. У ліцеї вчений працював 
неповні два роки. Втім з Одесою його пов’язує довге творче життя: впро-
довж 1865–1892 рр., обіймав кафедру історії руського права, був ректором 
(1869–1877), проректором (1881–1892), деканом юридичного факультету 
(1879–1881) Новоросійського університету. У наступні десять років (1892–
1902) Ф. І. Леонтович – професор Варшавського університету. Його багата 
наукова спадщина отримала належну оцінку в науковій літературі474, тому 
обмежимося характеристикою проблем, які він досліджував. Насамперед 
зазначимо, що першу студентську роботу «Крестьяне юго-западной России 
по литовскому праву ХV–ХVІ вв.» він присвятив вивченню проблем литов-
сько-руського права. Досліджувати цю тематику він продовжив і працюючи 
в Рішельєвському ліцеї, де була підготовлена магістерська дисертація «Исто-
рическое исследование о правах литовско-русских евреев» (Київ, 1863), яку 
він захистив у 1864 р. в Університеті св. Володимира та здобув ступінь ма-
гістра державного права. А вже у 1868 р. відбувся захист його дисертації на 
ступінь доктора державного права на тему «Древнее хорвато-долматинское 
законодательство» (Одеса, 1868).

Серед тем, які розробляв учений, були також питання загальної історії 
руського права, звичаєвого права загалом та стародавніх слов’ян зокрема: 
«История русского права» (Одеса, 1869), «Краткий очерк истории русского 
права. Выпуск І: Источники права земского периода» (Одеса, 1889), «Старый 
земский обычай» (Одеса, 1889). Він здійснив спробу порівняльного вивчен-
ня слов’янського права, досліджував зміст генези понять правди і права475. 
Цікавився звичаєвим правом кавказьких горців («Адаты кавказских горцев. 
Материалы по обычному праву Северного и Восточного Кавказа». Одеса, 

473  Усенко І. Б. Українська історико-юридична наука та «Руська Правда». Антологія укра-
їнської юридичної думки: в 10 т. / ред. Ю.С. Шемшученко (голова) та ін. Київ: Видавничий 
Дім «Юридична книга», 2002. Т. 2: Історія держави і права України : Руська Правда / упоряд.: 
І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук, І. В. Музика, І. К. Омельченко; відп. редактор І. Б. Усенко. С. 14.

474  Бондарук Т. І. Основоположники Київської історико-юридичної школи. М. Ф. Владимир-
ський-Буданов і Ф. І. Леонтович. Київ, 1995. 25 с.

475  Леонтович Ф. И. Указатель источников и исследований по истории славянских законода-
тельств. Журнал Министерства народного просвещения. 1867. Ч. СХХХV. С. 365–413.
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1882–1883. Вып. 1–2), вивчав права російських інородців, сибірських і кочо-
вих народів476.

Досліджував учений і звичаєве право та політичний і суспільний устрій 
часів Київської Русі та Великого князівства Литовського. Це, зокрема, пра-
ці «Русская правда и Литовский статут» (Университетские известия, 1865); 
«О значении верви по Русской Правде и Полоцкому статуту, сравнительно с 
задругою юго-западных славян» (Журнал Министерства народного просве-
щения, 1867); «Задружно-общинный характер политического быта древней 
России» (Журнал Министерства народного просвещения, 1874); «Спорные 
вопросы по истории русско-литовского права» (Санкт-Петербург, 1893); 
«Источники русско-литовского права» (Варшава, 1894); «Очерки истории 
литовско-русского права. Образование территории Литовского государства» 
(Санкт-Петербург, 1894). Кілька журнальних статей учений присвятив ро-
сійському звичаєвому праву: «Заметки о разработке обычного права» (Жур-
нал Министерства народного просвещения, 1878); «О задачах разработки 
обычного права» (Новороссийский телеграф, 1879).

Варто зауважити, що неоціненний вклад в розвиток теорії та історії русь-
кого права внесли викладачі галузевих юридичних наук. У 1840–1851 рр. 
курси «введення в науку права» та «історію законодавств стародавніх та 
нових» читав професор кафедри практичного судочинства В. А. Ліновський 
(1818–1863). Окрім праць кримінально-правового характеру, які власне були 
історико-правовими розвідками, окремі його публікації присвячені питанням 
історії права. Так, варті уваги спроби автора дослідити місцеве звичаєве пра-
во Бессарабії – «О местных Бессарабских законах»477. Його роботи з описа-
ми решток історичних пам’яток для «Записок Одесского общества истории 
и древностей» сприяли розвитку вітчизняної пам’яткоохоронної діяльності. 
Також професор переклав російською мовою двотомне видання польського 
вченого І. Раковецького про Руську Правду. 

Ад’юнкт кафедри римського законодавства В. П. Пахман (1793–1878) в 
різні роки читав лекції з енциклопедії й історії правознавства (1840), філо-
софії права, історії руського права (1842–1844), енциклопедії законознавства 
(1847–1848). Втім, предметом його діяльності було римське право.

Історію філософії права впродовж 1842–1844 рр. та енциклопедію зако-
нознавства в 1846 та 1852–1853 рр. викладав ад’юнкт кафедри російського 
законознавства А. Я. Комарницький (?). Ці предмети він читав, використо-

476  Леонтович Ф. И. К истории права русских инородцев. Древний Монголо-Калмыцкий или 
Ойратский устав взысканий (Цааджин-Бичик). Одесса, 1879. 290 с.; Леонтович Ф. И. К истории 
права русских инородцев. Калмыцкое право. Часть І. Одесса, 1880. 437 с.

477  Линовский В. А. О местных Бессарабских законах. Речи, произнесенныя в торжествен-
ном собрании Ришельевского лицея, 21 июня, 1842 года. Одесса: в Городской тип., 1842. C. 1–40. 
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вуючи книгу К. О. Неволіна «Энциклопедия законоведения» (Київ, 1839). 
Власних праць у цій галузі не писав, але за роки праці в ліцеї підготував кіль-
ка робіт, присвячених історії державного права, аналіз яких подано нижче.

Кафедра римського законознавства в ліцеї була створена в 1838 році. 
Вже у 1846 р. вона була перетворена на кафедру римського і міжнародного 
права, а згодом римське право стали читати з кафедри енциклопедії законо-
давства та римського права. Першим викладачем римського законознавства 
був ад’юнкт В. П. Пахман (1838–1853). М. І. Максимов (1853–1860) пра-
цював як викладач кафедри римського і міжнародного права, а викладачем 
кафедри енциклопедії законодавства і римського права був М. С. Власьєв 
(1861–1865). Втім наукові дослідження в галузі римського права вів лише 
ад’юнкт В. П. Пахман. 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 посібни-
ком Макельдея478. Він збирав матеріали для книги «История византийского 
права»479. З опублікованих праць В. П. Пахмана відома його актова промова 
1844 р. на латині про Кормчу книгу – «Oratio de Nomocanone Ruthenici, qui 
Кормчая книга inscribitur»480. Зауважимо також, що юристам читали римську 
словесність (інституції Юстиніана) та римські старожитності. Викладали ці 
предмети провідні вчені П. В. Беккер (1838–1862) та В. Н. Юргевич (1858–
1865), які вели й активну наукову діяльність, були постійними дописувачами 
«Записок Одесского общества истории и древностей», проте спеціальних 
правознавчих праць не друкували.

Викладання російських державних законів, тобто законів основних, за-
конів про стани і державні установи, а також курсів «фінансові закони», 
«закони благоустрою», «закони благочинності» забезпечували викладачі 
кафедри російського законознавства: С. Ф. Коробкін (1838–1840), П. Д. Се-
лецький (1841–1942), А. Я. Комарницький (1842–1854). У 1844 р. у ліцеї був 
виділений самостійний курс «державне право», у 1859 р. його став читати 
М. І. Максимов. Згодом було утворено кафедру державного права та історії 
руського права (ад’юнктом останньої у 1861 р. став Ф. І. Леонтович). Тоді 
ж дисципліни «закони державного благоустрою і благочинності» та «закони 

478  Обозрение преподавания наук в Ришельевском лицее в течение 1843–1844 учебного года. 
Одесса: в городской типографии, 1843. С. 14 

479  Историческая записка в состоянии и действиях Ришельевского лицея, с 20 июня 1841 по 
20 июня 1842 года. Речи, произнесенныя в торжественном собрании Ришельевского лицея, 21 
июня, 1842 года. Одесса: в Городской тип., 1842. C. 13.

480  Pachmann V. Oratio de nomocanonis Ruthenici, qui Кормчая книга inscribitur, capitibus 
XLVIII et XLIX. Речи, произнесенныя в торжественном собрании Ришельевского лицея 18-го 
июня, 1844 года. Одесса: в Городской типографии, 1844. С. 1–27.
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про фінанси та повинності» були віднесені до кафедри міжнародного права і 
законів благоустрою, повинностей і фінансів. Упродовж 1860–1865 рр. про-
фесором цієї кафедри був М. І. Максимов.

Першим викладачем кафедри російського законодавства став кандидат 
Санкт-Петербурзького університету С. Ф. Коробкін (?). Є відомості про під-
готовку ним матеріалів для читання окремих тем російського права: «О раз-
витии верховной власти Российского государства», «О состоянии людей в 
Российском государстве», «Об историческом развитии учреждений Россий-
ского государства»481. Після дворічної викладацької діяльності в ліцеї він, 
через поганий стан здоров’я, звільнився. Опублікованих наукових праць ви-
кладача не знайдено.

Його наступник по кафедрі кандидат Університету св. Володимира 
П. Д. Селецький (1821–1879) читав курс російського законодавства, який 
включав основні закони та установи, статути про службу цивільну і закони 
про стани, фінансові закони, закони благоустрою та закони благочинності. 
Але пропрацювавши у ліцеї один академічний рік, він перейшов на службу в 
Київське генерал-губернаторство, тож наукових праць, напевно, не готував.

Із 1842 р. на кафедрі російського законознавства працював кандидат 
Санкт-Петербурзького університету А. Я. Комарницький (?). Він викладав 
курси державного права, законів державного благоустрою і благочинності 
та законів казенного управління за Зводом законів Російської імперії і за 
власними конспектами. У 1847 р., склавши іспити в Санкт-Петербурзькому 
університеті, А. Я. Комарницький здобув ступінь магістра482. Серед пер-
ших опублікованих його праць – стаття «О вольных матросах», вміщена в 
«Журнале Министерства внутренних дел» у 1843 році. Кілька робіт дослід-
ника присвячено історії державного права: «О значении княжеской влас-
ти в первый период российской истории» (1847) та «Государственный быт 
Руси в период от призвания варяго-руссов до смерти Ярослава Великого» 
(1848)483. Знаходимо відомості й про підготовку вченим твору «Эпоха само-
званцев и межцарствования»484. Найвідомішою його розвідкою є актова про-

481  Об ученых трудах профессором и прочих преподавателей в учебных заведениях Мини-
стерства народного просвещения за 1839 год. Журнал Министерства народного просвещения. 
1841. Ч. ХХІX. Отд. ІІІ. С. 16.

482  Общий отчета по Министерству народного просвещения за 1847 г. Журнал Министер-
ства народного просвещения. 1848. Ч. LVІІІ. Отд. I. С. 71.

483  Известия о трудах профессором и прочих преподавателей в учебных заведениях Мини-
стерства народного просвещения за 1848 год. Журнал Министерства народного просвещения. 
1850. Ч. LXV. С. 10.

484  Известия о трудах профессором и прочих преподавателей в учебных заведениях Мини-
стерства народного просвещения за 1846 год. Журнал Министерства народного просвещения. 
1848. Ч. LVІІ. С. 14.
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мова 1849 р. «Исторический очерк общих гражданских учреждений Ново-
российского края»485. Це – історико-правове дослідження еволюції системи 
місцевого управління Новоросійської губернії. Варто зазначити, що місцеві 
установи тут розглядаються як провінційні правові інститути цілісної дер-
жавно-правової системи Російської імперії, без визначення будь-яких етніч-
них особливостей.

Серед численного наукового спадку Ф. І. Леонтовича є й праці, присвя-
чені державному праву, зокрема й робота «Государственное устройство ста-
рого дубровника» (Журнал Министерства народного просвещения, 1867). А 
вже у 1868 р. він здобув ступінь доктора державного права, захистивши дис-
ертацію на тему «Древнее хорвато-долматинское законодательство» (Одеса, 
1868).

Державне право, закони державного благоустрою і благочинності, закони 
про фінанси та повинності викладав М. І. Максимов (1830–1865). Він актив-
но співпрацював із часописами «Южный сборник» та «Одесский вестник». 
Його перу належить праця «О промысловом налоге» (Харків, 1857) та акто-
ва промова «О земледелии в отношении к государству и о мерах, принятых 
в России к введению рациональности в сельском хозяйстве», прочитана у 
1855 році. Кілька праць він присвятив і питанням міжнародного фінансового 
права.

Серед інших викладачів ліцею питаннями державного права цікавився 
викладач кафедри енциклопедії і історії правознавства О. В. Лохвицький. 
Щоправда, державне право стало предметом його досліджень вже за меж-
ами ліцею. Окрім уже згаданих вище праць історико-правового характеру 
він підготував ґрунтовне дослідження «Обзор современных конституций» 
(Санкт-Петербург, 1862–1863, 1865, Ч. 1–3). Проблемам державного права 
присвячена й дисертація «Губерния, ее земские и правительственные учреж-
дения» (Санкт-Петербург, 1864), за яку вчений був удостоєний ступеня док-
тора державного права. 

Міжнародне право як окрему дисципліну в Рішельєвському ліцеї стали 
викладати вже у 1846 році. Тоді цей курс та курс римського законодавства 
були об’єднані в кафедру римського і міжнародного права486. До 1853 р. 
ад’юнктом цієї кафедри був В. П. Пахман, який наукових праць цієї про-
блематики не готував. А вже із 1854 р. кафедру посів М. І. Максимов (1830–
1865). Після захисту дисертації він залишався незмінним викладачем курсу 

485  Комарницкий А. Я. Исторический очерк общих гражданских учреждений Новороссий-
ского края. Годичный акт в Ришельевском лицее. Одесса: Тип. Л. Нитче, 1849. 71 с. 

486  Михневич И.Г. Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 г. по 
1857  год. Одесса, 1857. С. 54.



143Формування і розвиток неуніверситетської освіти та науки в ХІХ ст. 

міжнародного права аж до перетворення ліцею на Новоросійський універ-
ситет. М. І. Максимов був призначений виконувачем посади екстраординар-
ного професора кафедри історії найважливіших іноземних законодавств уні-
верситету, але невдовзі помер, ще до його відкриття.

М. І. Максимов був випускником Харківського університету та учнем 
Д. І. Каченовського. Під керівництвом останнього він підготував дисертацію 
«О различных методах установления промыслового налога в государствах 
Западной Европы» (1857). Робота не була надрукована, а згодом втрачено 
і рукописний екземпляр. Проте про її високий рівень свідчить опублікова-
ний професором А. М. Стояновим відгук487. Тодішньою науковою спільно-
тою високо оцінено і публічний захист дисертації. Основні ідеї, висунуті 
М. І. Максимовим, були, зокрема, такі: податок є єдиною правильною фор-
мою державного прибутку; розмір прибутку повинен визначатися податною 
спроможністю особи; перевагу прямого та непрямого податку в теорії визна-
чити неможливо і теза про те, що прямий податок ґрунтується на прибутку, 
а непрямий – на витратах є хибною; загальний податок із доходів – це ідеал, 
який не можна застосувати до економічного побуту народів; запровадження 
прямого податку з промислового прибутку є необхідним; промисловий по-
даток має зніматися лише з промислу, а не з прибутку від особистої праці, 
що суперечить природі сутності промислового податку; відокремлення капі-
тального прибутку від особистого і обкладення їх окремо податками не пови-
нно бути; теорія промислового податку склалася самостійно, зовнішні озна-
ки прибутковості промислу – народонаселення – не може бути величиною 
визначення розміру податкового окладу для всіх промислових підприємств; 
французький патентний податок не має нічого спільного з промисловим по-
датком; обсяг постійного і оборотного капіталу, витраченого в промислі, є 
мірилом промислового прибутку; визначення ступеня ризику є важливою 
умовою визначення правильної оцінки прибутку від промислових підпри-
ємств488. Крім дисертації міжнародному фінансовому праву були присвячені 
й ще кілька статей М. І. Максимова, зокрема «Финансовая система Вели-
кобритании в ее историческом развитии», «О походном налоге в Англии» 
(1856–1857)489.

487  Защита диссертации на степень магистра профессором Ришельевского лицея Максимо-
вым. Журнал Министерства народного просвещения. 1857. Ч. ХСVІ. Отд. VІІ. С. 141–144.

488  Міхневич Л. В. Міжнародне право за межами класичних університетів (дорадянський 
період). Альманах міжнародного права. 2017. № 18. С. 40–41.

489  Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея, с 28 августа 1856 
по 1 сентября 1857 года. Торжественный акт Ришельевского лицея по случаю окончания 1856–
57 академического года, открытия курсов в новом здании. Одесса: Тип. Л. Нитче, 1857. С. 7.
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Варто зауважити, що проблеми міжнародного права вивчав у своїх робо-
тах і викладач кафедри енциклопедії і історії правознавства О. В. Лохвиць-
кий. У 1855 р. він захистив одну із перших дисертацій на ступінь магістра 
загальнонародного права «О пленных по древнему русскому праву ХV, ХVІ 
и ХVІІ в.»490. Диспут, який відбувся в Московському університеті, викликав 
жваві відгуки професорів М. М. Капустіна, І. Д. Беляєва, О. М. Бодянського 
та мав «повний успіх»491. Це дослідження правового регулювання військово-
го полону, де вчений розглядав три основні проблеми: 1) становище полоне-
них на Русі; 2) державні заходи щодо звільнення полонених співвітчизників; 
3) становище повернених із полону підданих. Аналіз цього дослідження вже 
здійснено в окремій статті492. Цій же тематиці присвячена рецензія вченого 
на книгу Н. С. Борисова «О выкупе пленных у татар» («Московские Ведо-
мости», 1856). В «Отечественных Записках» за 1857 р. вміщено й рецензію 
на працю Д. М. Наумова «Консульское право Европы и Америки». 

Практичне судочинство, а згодом цивільне право і межові закони та 
кримінальне право викладали професори кафедри практичного судочин-
ства, штатними працівниками якої були В. А. Ліновський (1839–1853) та 
М. О. Богдановський (1853–1865). У 1862–1865 рр. цивільне право та судо-
чинство читав Д. Кліновський (?). Але опублікованих праць викладача нами 
не знайдено.

У 1839 р. після складання магістерського іспиту в Університеті св. Воло-
димира та захисту дисертації «О призрении бедных в государстве» кафедру 
практичного судочинства посів В. А. Ліновський (1818–1863). Окрім дис-
ертації він написав статтю «О ходе уголовного законодательства, в особен-
ности в новейшее время»493, а у 1840 р. підготував «Краткий очерк истории 
уголовных законов»494, які, вочевидь, лягли в основу двох його моногра-
фій: «Исследования начал уголовного права, изложенного в Уложении царя 
Алексея Михайловича» (Одеса, 1847) та «Опыт исторических разысканий о 

490  Лохвицкий А. В. О пленных по древнему русскому праву ХV, ХVІ и ХVІІ в. Москва: в 
Университетской типографии, 1855. 107 с.

491  Защита кандидатом А.В. Лохвицким рассуждения на степень магистра общенародного 
права. Журнал Министерства народного просвещения. 1855. Ч. LХХXVІІІ. Отд. VІІ. С. 83.

492  Міхневич Л. В. Вклад професорів Рішельєвського ліцею у розвиток теорії та історії 
права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. № 27. С. 36 (Серія 
«Право»).

493  Известия об ученых трудах профессором и прочих преподавателей в учебных заведениях 
Министерства народного просвещения за 1839 год. Журнал Министерства народного просве-
щения. 1841. Ч. ХХІX. Отд. ІІІ. С. 16.

494  Об ученых трудах профессором и прочих преподавателей в учебных заведениях Мини-
стерства народного просвещения за 1840 год. Журнал Министерства народного просвещения. 
1842. Ч. ХХXІІІ. Отд. ІІІ. С. 15.
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следственном уголовном судопроизводстве в России» (Одеса, 1849). Перша 
книга вченого присвячена розвитку основ кримінального права в Росії. Він 
дослідив значення та джерела Соборного уложення, продемонструвавши, 
що Литовський Статут був основним джерелом кримінальних норм, зокрема 
щодо визначення державних злочинів та встановлення покарання за їх здій-
снення. Користуючись історичними пам’ятками, вчений виділив кілька видів 
злочинів: найтяжчі – проти віри і церкви, проти особистості і прав Государя 
та державні злочини (зокрема проти порядку управління), а далі – злочини 
проти приватних осіб. Він вказував, що характерною особливістю при визна-
ченні покарання за ці злочини були воля учасника і наявність умислу. Таким 
чином, В. А. Ліновський виділяв «хитрісні», «нехитрісні» злочини та злочи-
ни «через невідання». Важливим фактором для визначення покарання було й 
врахування ступеня співучасті у злочині. Окрім того, В. А. Ліновський опи-
сав види покарання. На його думку, покарання є справедливою відплатою за 
зло, вчинене злочинцем, і тому між злочином і покаранням має бути рівність, 
щоб зиск злочинця був рівним тим незгодам, які він терпить від покарання. 
Саме тому покарання повинно ґрунтуватися на засадах правди й справедли-
вості, а не залякування і помсти.

Друга праця – це історико-правова розвідка генезису кримінального судо-
устрою та судочинства. Ретельно зібравши історичні законодавчі пам’ятки, 
В. А. Ліновський виділив чотири періоди становлення кримінального судо-
чинства: 1) самоуправство (родова та особиста помста, які виключають, на 
думку вченого, існування судочинства); 2) обвинувальне судочинство (діє 
з ініціативи постраждалої особи та передбачає задоволення її вимог); 3) 
державне обвинувальне судочинство (його мета – не лише винагорода по-
страждалого, а й відновлення порушеного законного порядку в державі); 4) 
слідче судочинство. Саме останнє передбачає мету – покарання за здійснені 
правопорушення та попередження майбутніх злочинів. Врешті, в покаранні 
закон вбачає не помсту, не приватну відплату, не винагороду за шкоду, а спра-
ведливу відплату за заподіяне зло та задоволення потреб справедливості. З 
історичної та догматичної точки зору автор розглядав судочинство на стадії 
попереднього та формального слідства, винесення вироку та його виконан-
ня. Ним ґрунтовно досліджено систему доказів та історію тортур. Цей науко-
вий твір був високо оцінений його сучасниками та удостоєний позитивного 
відгуку Імператорської Академії наук. Зауважимо, що інтерес до цієї праці 
не зник і сьогодні, нині вона перевидана в Російській Федерації як класика 
криміналістики495.

495  Линовский В. А. Опыт исторических изысканий о следственном уголовном судопроиз-
водстве в России: Сочинение профессора Ришельевского лицея Владимира Линовского 1849 г. 
Москва: ЛексЭст, 2001. 222 с. (Серия «Антология криминалистики»).
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Кримінальне право та практичне судочинство з 1853 р. у ліцеї викладав 
О. М. Богдановський (1832–1902). У своїй праці «Развитие понятий о пре-
ступлении и наказании в русском праве до Петра Великого» (Москва, 1857) 
вчений скористався історичним методом і дослідив розвиток ідеї покаран-
ня та поняття злочину в стародавній Русі. Порівнюючи визначення злочину 
в законах і звичаях, він встановив, як розпізнавали «умови і характер зло-
чинних діянь в руському світогляді». Дослідник вважав за необхідне вивча-
ти історію кримінального права, адже це надавало можливість розкривати 
«світогляд законодавства і народного права загалом» на злочини і покаран-
ня та на взаємні між ними відносини496. Відома і його актова промова «О 
земледельческих колониях и исправительных школах во Франции, Англии, 
Бельгии и Германии» (1861 р.)497 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 Бо-
жьих судов по русскому праву» («Отечественные записки», 1857), «Дуэль 
и кассационный суд» (там само, 1858), «Заседание Парижского уголовного 
суда» (Русский вестник, 1858)»498. Вже в Санкт-Петербурзі він видав «Курс 
русского уголовного права» (Санкт-Петербург, 1867; 1871). У 1862 р. у «Жур-
нале Министерства юстиции», вчений опублікував низку статей зокрема й із 
кримінальної тематики: «Извинительние преступления» та «Кому пренад-
лежит тело умершего?».

Ступінь магістра кримінального права здобув викладач кафедри енцикло-
педії законодавства і римського права М. С. Власьєв (1833–1872). Він захис-
тив дисертацію «О вменении по началам теории и древнего русского права» 
(Москва, 1860). Предметом його дослідження стало поняття осудності, під 
яким він розумів «судження про те, чи є, і якою мірою, в здійсненому по-
рушенні права винне діяння»499. Окрім цього, він підготував два історичні 

496  Богдановский А. М. Развитие понятий о преступлении и наказании в русском праве до 
Петра Великого. Москва, 1857. С. 1. 

497  Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея с 1 сентября 1860 
по 30 августа 1861 года. Торжественный акт Ришельевского лицея по случаю окончания 1860–
61 академического года. Одесса: Тип. П. Францова, 1861. С. 9.

498  Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея. Торжественный 
акт Ришельевского лицея по случаю окончания 1858–59 академического года. Одесса: Тип. 
П.  Францова, 1859. С. 46.

499  Власьев Н. С. О вменении по началам теории и древнего русского права. Москва: Универ-
ситетская типография, 1860. С. 46.
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нариси про досвід організації піклування про бідних та боротьбу з бродяж-
ництвом в Англії500.

Штатним професор кафедри судової медицини був А. О. Рафалович 
(1816–1851). Вчений вів ґрунтовні дослідження, активно публікував пра-
ці медичного характеру, зокрема про вплив клімату, місцевості, ліків, мор-
ських купань на здоров’я населення, вивчав медичну статистику. Окрім того, 
він підготував курс лекцій з судової медицини501. А його вступна лекція 
«О предмете судебной медицины для юриста» була опублікована502. Юри-
дичний зміст мали такі його праці: «Взгляд на человеческую наружность 
и некоторые естественные и искусственные ея изменения503, «Критическая 
история животного магнетизма» (Сын Отечества, 1841), «О предубеждении 
публики против вскрытия мертвых тел, в частной медицинской практике» 
(Журнал Министерства внутренних дел, 1843)504. Із 1846 р., коли А. О. Рафа-
лович був відряджений в експедицію на Схід для вивчення причин виникнен-
ня 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). Але того ж 
року він був переміщений на посаду ректора Херсонської духовної семінарії 
в Одесі. 

Упродовж наступних 1838–1865 рр. цей курс викладав професор 
М. К. Павловський (1810–1898), який читав його за власними записками505, 
включаючи загальне право церкви та право приватне, відповідно до про-
грами курсу канонічного права, затвердженої в Київській духовній академії. 

500  Власьев Н. С. Очерк истории обязательного призрения в Англии до конца ХVІІ века. 
Журнал Министерства народного просвещения. 1864. Ч. СХХІІ. С. 400–4113; Власьев Н. С. 
Очерк истории обязательного призрения в Англии с конца ХVІІ века до реформы 1834 г. Журнал 
Министерства народного просвещения. 1864. Ч. СХХІІІ. С. 111–139.

501  Известия об ученых и литературных трудах профессором и прочих преподавателей в 
учебных заведениях Министерства народного просвещения за 1841 год. Журнал Министерства 
народного просвещения. 1842. Ч. ХХXVІІ. Отд. ІІІ. С. 15.

502  Рафалович А. А. О предмете судебной медицины для юриста. Журнал Министерства 
народного просвещения. 1842. Ч. ХХXVІ. Отд. ІІІ. С. 60–76.

503  Рафалович А. А. Взгляд на человеческую наружность и некоторые естественные и искус-
ственные ея изменения. Речи, произнесенныя в торжественном собрании Ришельевского лицея, 
21 июня, 1842 года. Одесса : в Городской тип., 1842. C. 1–40.

504  Историческая записка о состоянии и действиях Ришельевского лицея, с 20 июня 1842 по 
20 июня 1843 года, с кратким обзором 25-летнего существования лицея. Речи, произнесенныя 
в торжественном собрании Ришельевского лицея 20-го июня 1843 года. Одесса : в Городской 
тип., 1843. C. 13.

505  Обозрение преподавания наук в Ришельевском лицее, в течение 1842–1843 учебного года. 
Одесса: в Городской тип., 1842. С. 18.
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Професор мав низку богословських публікацій, але правознавчих праць не 
залишив.

Отже, правознавці ліцею вели наукові дослідження, зокрема залишили 
багату наукову спадщину в галузі теоретико-правових та історико-правових 
наук, державного права, фінансів і повинностей, міжнародного права, ци-
вільного і кримінального права та судочинства, судової медицини.

* * *
Здійснений аналіз дає змогу визначити два періоди в історії становлення 

та розвитку Рішельєвського ліцею як вищого навчального закладу та школи 
підготовки юридичних кадрів: перший (1818–1837 рр.) охоплює час дії Ста-
туту 1817 р., коли ліцей був більше середнім навчальним закладом гумані-
тарного спрямування; другий (1838–1865 рр.) – час дії Статуту 1837 р., коли 
він набув рис вищого навчального закладу з університетським рівнем викла-
дання. Кожному періоду властиві певні тенденції у формуванні мети, цілей, 
спрямування освіти, управління та внутрішньої структури закладу, системи, 
організації і змісту навчання.

Цілі і завдання ліцею були закріплені на законодавчому рівні. У пер-
ший період заклад готував правознавців, комерсантів та вчителів. Ліцеїсти 
отримували загальну підготовку, рівну гімназичній. Потім у вищих класах 
(училищі правознавства та політичної економії і комерційному) відточували 
правознавство «у всіх його галузях і відносинах» та вивчали право комер-
ційне й морехідне для підготовки «обізнаного і здатного торговця». Власні 
викладацькі кадри готував педагогічний інститут, який діяв при ліцеї. Мета 
діяльності ліцею у другий період визначалася як підготовка фахівців для 
цивільної та військової служби. Відтак, на юридичному відділенні готували 
спеціалістів із системними знаннями у сфері юриспруденції, на камерально-
му – спеціалістів із глибокими знаннями публічно-правових дисциплін для 
господарської та адміністративної служби; в інституті східних мов – чинов-
ників державної служби з «достатніми в східних мовах знаннями, для за-
йняття посад перекладачів». 

Підпорядковувався заклад попечителю Харківського навчального окру-
гу та університету, з 1823 р. – Одеському генерал-губернатору, а з 1830 р. 
– попечителю новоутвореного Одеського навчального округу. Важливо, що 
з цього часу Рішельєвський ліцей мав найвищий ранг серед навчальних за-
кладів округу, тому він у 1833–1836 рр. виконував ту роль, яка відводилася 
університетам – здійснював керівництво та контролював роботу всіх училищ 
Одеського навчального округу. 
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Становлення системи управління в ліцеї теж відбувалося в кілька етапів. 
У перший період діяльності закладу внутрішнє управління покладалося на 
правління. Спочатку це був громадський орган (до складу входили батьки 
ліцеїстів, а директор ліцею мав лише дорадчий голос), згодом правління із 
громадського перетворилося на педагогічний орган (батьки були замінені 
професорами ліцею). Головою правління до 1823 р. був одеський градона-
чальник, далі – Одеський генерал-губернатор і лише з 1826 р. – директор. 
Контроль та нагляд за навчанням та мораллю вихованців здійснювали два ін-
спектори та 12 наглядачів. У другий період органи управління ліцею та обсяг 
їх повноважень були максимально наближені до університетської системи, 
затвердженої Загальним університетським статутом 1835 року. Найвищим 
колегіальним органом була Рада (у складі директора (голова), інспектора та 
всіх професорів), яка здійснювала управлінські, контрольні та консультатив-
ні функції. Господарські питання покладалися на правління, у складі дирек-
тора, інспектора та радника, який призначався попечителем із викладачів 
ліцею. Правлінню підпорядковувалася й ліцейська поліція. 

Матеріально-фінансова база закладу формувалася різноманітними спо-
собами: збір із імпортованого хліба під час існування в Одесі порто-фран-
ко; прибутки з оренди; допомога міста; кошти з державної казни та з платні 
пансіонерів; приватні пожертвування. У другому періоді всі фінанси закладу, 
окрім невеликої суми, яка вносилась Одеською міською думою, асигнува-
лися з державної казни, що значно погіршило матеріальний стан закладу. 
Ліцей мав і університетські атрибути: проводив щорічні урочисті акти, вру-
чав шпагу як знак студентського звання, успішних вихованців нагороджував 
золотими і срібними медалями.

У період дії першого статуту ліцей хоча вважався вищим навчальним за-
кладом, утім за структурою більше тяжів до середнього навчального закладу, 
об’єднуючи: трикласне початкове підготовче училище; п’ятикласний ліцей 
з внутрішніми (із пансіонерів) та зовнішніми (із вільноприходящих учнів) 
класами; два дворічні вищі додаткові училища (правознавства і політичної 
економії та комерційне) та педагогічний інститут (вважався внутрішнім кла-
сом). Повний курс навчання для пансіонерів становив 10 років, для вільно-
приходящих учнів – вісім років. Навчання у вищих училищах тривало два 
роки. У кінці 1820-х рр. структура закладу зазнала змін. Внутрішні і зовніш-
ні 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 
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клас, шість гімназичних класів та власне чотири ліцейські класи з філософ-
ським та юридико-політичним відділеннями. В ліцей приймали дітей, чиї 
батьки спроможні були оплатити навчання, і лише в педагогічний інститут 
зараховували за результатами вступного випробування. Викладання велося 
французькою мовою, тільки в вищих училищах – російською. У цей період 
ліцей за організацією навчання був унікальним закладом. Ліцейська система, 
яка враховувала вік і здібності студентів, заслуговує на схвалення. Проте по-
верхова енциклопедичність, яка виявлялася у багатопредметності, а також 
нестача підготовлених викладачів зменшували досягнення ліцею.

За другим статутом структура ліцею була вже наближена до універси-
тетської. Заклад мав фізико-математичне і юридичне відділення та інститут 
східних мов (діяв до 1854 р.), а з 1841 р. – ще й камеральне відділення. Строк 
навчання становив три роки, навчальний рік поділявся на два півріччя. При-
йом студентів проводився один раз на рік за результатами вступних іспитів із 
предметів гімназичного курсу. З 1860 р. правила для вступних іспитів у ро-
сійські вищі навчальні заклади були уніфіковані, тож Рішельєвський ліцей, 
за вимогами до вступників, відтоді офіційно прирівнювався до університе-
ту. У навчальному процесі діяла залікова предметна система проходження 
курсу, кожний навчальний рік завершувався перевідними, а трирічний курс 
навчання – випускними іспитами та захистом випускної письмової роботи. 
Основною формою занять в ліцеї були лекції. 

Ліцей надавав різноманітні знання переважно енциклопедичного харак-
теру, поєднуючи гуманітарний та природничий ухили, проте було значно 
розширене викладання сільськогосподарських і природничих дисциплін, 
російської словесності і правових наук. Зауважимо, що Царськосельський 
ліцей теж давав глибоку багатопредметну освіту, однак вона залишалася 
загальноосвітньою підготовкою. Тоді як Демидовський ліцей та ліцей кня-
зя  Безбородька були вузькоспеціалізованими школами юридичного про-
філю.

Статус випускника ліцею визначався на законодавчому рівні. Вихованці 
ліцею користувалися правами університетських студентів та могли вибрати 
цивільну чи військову службу і залежно від станового походження, успіхів 
у навчанні та результатів іспитів отримували різні чиновницькі ранги. Після 
ліцейських класів юнаки вступали на цивільну службу в ХІІ класі Табелі про 
ранги, а на військову – після тримісячної служби в нижчих чинах, офіцера-
ми. Вільноприходящі ліцеїсти випускалися з правом на чин ХІV класу. Ви-
хованці педагогічного інституту, прослуживши в ліцеї шість років, отриму-
вали право на чин ІХ класу. Юнаки, які закінчували училище правознавства 
і політичної економії (з 1831 р. юридико-політичне відділення) набували чин 
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ІХ класу. У Російській імперії, окрім Рішельєвського ліцею, такий високий 
ранг мали тільки вихованці Олександрійського (Царськосельського) ліцею 
та Училища правознавства. Статутом 1837 р. табельно-посадовий статус ви-
пускника ліцею був змінений. 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 університе-
тів на отримання першого офіцерського чину.

Ліцей підготував значну кількість фахівців і виховав плеяду відомих ді-
ячів науки і культури. За період дії першого статуту право на чин отрима-
ли 88 випускників, за неповними даними, 25 осіб – це випускники-юристи 
училища правознавства і політичної економії. За другий період діяльності 
атестати отримали 808 ліцеїстів, серед них 282 випускники-юристи та 334 – 
камералісти, тобто 77 % усіх випускників ліцею мали ґрунтовну юридичну 
підготовку.

Професорсько-викладацький корпус ліцею за весь час існування закладу 
складався із професорів та ад’юнктів, які обиралися Правлінням (згодом – 
Радою) та затверджувалися на посадах міністром народної освіти. Вимоги 
до кандидатів на посади були такими ж, як і для викладачів імператорських 
університетів. За правовим статусом ліцейські викладачі були близькі до сво-
їх університетських колег, на них поширювалися загальноросійські прави-
ла наукової атестації, такі ж табельно-посадові привілеї та права на пенсію. 
Вони здійснювали аналогічні функції, що й професори та ад’юнкти в універ-
ситетах, але, на відміну від останніх, не вважалися вченими, однак активно 
займалися науково-дослідною роботою: готували дисертації та монографічні 
праці, наукові статті, навчальні посібники; удосконалювали свої знання в за-
кордонних наукових відрядженнях. 

За першим статутом ліцею усі юридичні курси читалися лише по одній 
кафедрі – юриспруденції та політичної економії. Спочатку це було право 
природне та право народне, а згодом блок юридичних наук становили: теорія 
загального права, російське правознавство, політична економія, наука про 
фінанси та поліцейська наука. Каталог юридичних дисциплін у другий пе-
ріод діяльності ліцею постійно змінювався і, врешті, майже повністю відпо-
відав університетського курсу, щоправда структура кафедр юридичного від-
ділення ліцею дещо відрізнялася від університетських юридичних кафедр. У 
ліцеї було створено кафедри: римської словесності; цивільного та криміналь-
ного права; державного права й історії руського права; міжнародного права і 
законів благоустрою, повинностей і фінансів; енциклопедії законодавства та 
римського права; політичної економії й статистики. 
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Спочатку через брак спеціалістів із відповідними науковими титулами 
правові дисципліни нерідко читали викладачі інших предметів (філософії, 
латинської словесності, загальної географії). Але згодом в ліцеї сформував-
ся професійний корпус учених-юристів. Серед них професори: П. В. Ар-
хангельський, П. В. Беккер, О. М. Богдановський, М. С. Власьєв, Ф. І. Ле-
онтович, В. А. Ліновський, О. В. Лохвицький, М. І. Максимов, М. К. Пав-
ловський, С. В. Пахман, П. Н. Протопопов, А. О. Рафалович, М. О. Солов-
йов, В. Н. Юргевич, а також ад’юнкти О. О. Бакунін, А. Я. Комарницький, 
Д. Кленовський, С. Ф. Коробкін, М. М. Михайлов, В. П. Пахман, П. Д. Се-
лецький. Наукові здобутки ліцейських юристів в окремих наукових напря-
мах 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. Вче-
ні досліджували як загальну історія руського права, так і питання історії 
державного, цивільного і кримінального права та судочинства, історії між-
народного права і російської дипломатії. Вони публікували праці зі звича-
євого права. Серед учених ліцею був і один із фундаторів школи західно-
руського права Ф. І. Леонтович, розвідки якого про право Київської Русі та 
Литовсько-Руської держави є справжнім надбанням української юридичної 
думки.

Багату спадщину залишили ліцейські вчені в галузі кримінального пра-
ва та судочинства. Вони досліджували основи і джерела російського кримі-
нального права, поняття осудності, види злочинів та покарання, становлення 
кримінального судоустрою та судочинства. Низка їх робіт присвячена пи-
танням кримінального права іноземних держав. Проблеми державного права 
були предметом багатьох досліджень, присвячених державному і суспільно-
му устрою, еволюції системи урядових установ та формуванню місцевого 
управління. Ліцейські вчені розробляли основи фінансово-правових дослі-
джень, їх наукові інтереси торкалися питань правового регулювання про-
мислового податку та фінансових систем іноземних держав. Одесити дослі-
джували право війни, питання правового регулювання військового полону 
та проблеми міжнародного фінансового права, які були серед перших дис-
ертаційних робіт у царині міжнародного права. В ліцеї також започатковано 
дослідження і опубліковано праці з судової медицини.

Значно скромніші наукові результати мали представники теоретико-пра-
вової науки (окремі праці, що торкалися понять права і моралі, позитивних 
та моральних законів); римського права (відома лише одна робота про Корм-
чу книгу В. П. Пахмана); цивільного права (кілька публікацій про місцеві 
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закони та цивільне судочинство). Натомість не вдалося відшукати наукових 
праць ліцейських викладачів із церковного (канонічного) права.

Отже, Рішельєвський ліцей був другий за часом створення ліцей в Росій-
ській 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.

2.5. Ніжинський ліцей князя Безбородька 
як професійна юридична школа

2.5.1. Заснування Гімназії вищих наук князя Безбородька 
та перетворення закладу на Юридичний ліцей 
(1820–1875)

Ініціатива створення гімназії вищих наук у Ніжині належала місцевому 
дворянству. Вона була заснована на кошти двох братів Безбородьків. Стар-
ший – 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 закладу506. У 1805 р. він попросив у царя дозвіл 
на відкриття освітнього закладу, де б навчалися діти незаможних дворян і 
молодь з інших станів507. Ілля Андрійович зобов’язався вносити щорічно 15 
тис. руб., забезпечивши цей дарунок своїми маєтками в Малоросії508. Окрім 
цього, він надав земельну ділянку під спорудження будівлі закладу, а згодом 
пожертвував кошти й на облаштування пансіону для 60 вихованців509. Од-
нак Гімназія вищих наук князя Безбородька була відкрита вже після смерті 
Іллі Андрійовича, його внуком графом О. Г. Кушелевим-Безбородько (1800–
1855), який став почесним попечителем закладу. Імператорським рескрип-
том 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; в міркуванні ж навчання 

506  Материал для истории и статистики наших гимназий. Журнал Министерства народного 
просвещения. 1863. Ч. СХХІ. Отд. ІІ. С. 139.

507  О заведении в Нежине гимназии высших наук князя Безбородко. СП по МНП: царствова-
ние Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург, 1864. Т. 1. Стб. 372–376.

508  Сухомлинов М. Училища и народное образование Черниговской губернии. Журнал Ми-
нистерства народного просвещения. 1863. Ч. СХХІ. Отд. ІІІ. С. 49.

509  О пожертвовании князя Безбородко на устройство пансиона при Нежинской гимназии. 
СП по МНП: царствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург, 1864. Т. 1. Стб. 533–534.
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– на основах, намічених головним правлінням училищ»510. Вже 4 вересня 
1820 р. у ній розпочалося навчання.

Гімназія діяла без затвердженого статуту. Проте й після його прийняття 
19 лютого 1825 р., в тексті виявили деякі помилки, через що міністерство 
його терміново вилучило і навіть до «Полного собрания законов Россий-
ской империи» він не був внесений511. Щоправда, в розробці проекту ста-
туту активну участь брав В. Г. Кукольник (перший директор гімназії), тож 
облаштовували заклад відповідно до цього проекту. Відтак, мета діяльності 
гімназії полягала в тому, щоб «в малоросійському краї надати всім і осо-
бливо незаможним дворянам і іншим станам зручність при вихованні їх ді-
тей 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»512. Відповідно до § 3 Статуту, 
гімназія була публічним навчальним закладом, перебуваючи «між навчаль-
ними закладами, 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 Нами їй, правами і 
привілеями»513.

Вищою посадовою особою гімназії був директор, у руках якого зосеред-
жувалися функції морального, навчального, господарського та поліцейсько-
го управління. Директор обирався почесним попечителем закладу та попе-
чителем навчального округу і затверджувався на посаді міністром народної 
освіти. У питаннях нагляду за моральністю учнів він опирався на інспектора 
та наглядачів. Управління навчальною частиною покладалося на директора 
та конференцію (збори професорів гімназії). Господарські питання вирішу-
вало правління у складі директора, інспектора і одного члена, обраного з 
професорів гімназії. Викладацький корпус складався із старших і молодших 
професорів та учителів нижчих класів. Кандидатів на ці посади пропонував 
почесний попечитель або обирала конференція з подальшим затвердженням 
їх на посадах міністром. За правовим статусом професори гімназії прирівню-
валися до професорів університетів, а вчителі нижчих класів – до вчителів 
губернських гімназій (§ 71 Статуту). 

510  Об учреждении в Нежине гимназии высших наук князя Безбородка. 11.04.1820. СП по 
МНП: царствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург, 1864. Т. 1. Стб. 1243–1244.

511  Гимназия высших наук и лицей князя Безбородко. Издание второе, исправленное и допо-
лненное. Санкт-Петербург, 1881. С. 41.

512  Петухов Е. В. Гимназия высших наук князя Безбородко в Нежине. Журнал Министер-
ства народного просвещения. 1895. Ч. СССІ. С. 81.

513  Локоть Т. В. Нежинский лицей князя Безбородко. Москва: Типо-литография Т-ва 
И.Н. Кушнерев и К, 1905. С. 6.
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Повний курс навчання в гімназії становив дев’ять років, які розподіляли-
ся на три триріччя, кожне з яких відповідало рівню початкової, середньої та 
вищої школи. За результатами іспиту, визначивши рівень підготовки учнів, 
їх зараховували в класи нижчого або середнього триріччя. Всі учні гімназії 
поділялися на пансіонерів (казенних, почесного попечителя і своєкоштних), 
які були на повному утриманні гімназії, та вільноприходящих (їх кількість, 
відповідно до Статуту, могла сягати понад 150 осіб). Але в окремі періоди 
кількість вільноприходящих учнів була більшою, зокрема за директорства 
І. С. Орлая вона зросла до 187 осіб514. 

Як і Ярославське училище, Ніжинська гімназія давала енциклопедичні 
знання, а викладання носило релігійно-патріотичне спрямування. Перелік 
пропонованих дисциплін для обох закладів, за незначними винятками, був 
ідентичний. У Ніжинській гімназії вивчали: а) закон Божий; б) словесність 
латинську, грецьку (за бажанням), російську, французьку, німецьку; в) гео-
графію і історію; г) фізико-математичні науки; д) політичні науки; е) військо-
ві науки, а також креслення, малювання і танці515. 

Уроки були основною формою занять. Вони тривали впродовж дня, з 
перервами на відпочинок, на повторення пройденого матеріалу та на уро-
ки мистецтв (танці, малювання). Для оцінювання знання діяла чотирибаль-
на шкала: «2» – «задовільні»; «3» – «досить добрі», «3,5» – «добрі» та «4» 
– «відмінні» або «неперевершені» знання. Рівень отриманих знань учнів 
визначали на річних приватних (індивідуальних) і публічних іспитах. При-
ватний іспит відбувався у присутності всіх професорів під керівництвом ди-
ректора гімназії. Публічні іспити влаштовували для гостей, вищого міського 
керівництва, знаті, родичів.

Політичні (юридичні) науки вивчали в третьому вищому триріччі. Вони 
викладалися в досить широкому обсязі як для навчального закладу такого 
типу. Статутом (§ 14) до таких наук були віднесені основи природного права, 
основи загальнонародного права і державного господарства, коротка історія 
римського законодавства і основи римського права, російське цивільне і кри-
мінальне право516. У 1828 р. цей перелік зазнав змін. Юридичними науками 
були визначені право природне і народне, державне право і наука фінансів, 
римське право з його історією, російське цивільне і кримінальне право із 

514  Общая книга воспитаников Гимназии кн. Безбородка. ВДАЧО в м. Ніжин (Відділ держав-
ного архіву Чернігівської області в м. Ніжині). Ф. 1104. Оп. 1. Спр. 57. Арк. 95.

515  Устав Гимназии высших наук князя Безбородко. Дополнение к СП по МНП (1803–1864). 
Санкт-Петербург: в типографии Императорской Академии наук, 1867. С. 211.

516  Там само. С. 212–213.
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судочинством, історія права517. Важливо, що при вивченні цивільного та кри-
мінального судочинства увагу звертали на місцеві особливості. Викладати 
ці науки мав старший професор політичних наук. За потреби, викладацький 
штат міг бути збільшений (§ 24 Статуту). Тож у гімназії працювали два про-
фесори права: М. В. Білевич (з 1824 р. – вів російське кримінальне право, 
російське цивільне право, римське право і історію оного, загальні основи 
державного господарства)518 та М. Г. Білоусов (у 1825–1830 рр. читав при-
родне, державне, народне право, римське право з історією)519.

Належність закладу до вищої школи підтверджував високий статус її ви-
пускників. Атестат гімназії прирівнювався до атестата університету. По за-
кінченню 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)520. 

У такому статусі Гімназія вищих наук князя Безбородька 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 куль-
тивувалась філософська освіченість, заохочувалися самостійність мислення, 
дискусії, творчий підхід до навчання та повага до учнів. Така ліберальна ат-
мосфера вабила юнаків. Гімназія користувалася популярністю, а кількість 
її вихованців щороку зростала. Так, у 1820 р. навчання розпочало всього 17 
учнів, хоча записалося 50521, а до кінця року їх налічувалося 52 особи522, у 
1825 р. – 255523, у 1831 р. – 384524, а станом на 1 січня 1832 р. – 358525. У 

517  Егоров А. Д. Лицеи России. (Опыт исторической хронологии): в 5 кн. Иваново, Иван. 
инж-строит. ин-т, 1994. Кн. 2: Лицей князя Безбородко. С. 42.

518  О курсах учения в лицеях (с означением преподавателей каждого предмета и методы их 
преподавания). Журнал Министерства народного просвещения. 1834. Ч. ІV. С. 436.

519  Лавровский Н. А. Гимназия высших наук князя Безбородко. Гимназия высших наук и 
лицей князя Безбородко. Издание второе, исправленное и дополненное. Санкт-Петербург, 1881. 
С. 64.

520  Устав Гимназии высших наук князя Безбородко. Дополнение к СП по МНП (1803–1864). 
Санкт-Петербург: в типографии Императорской Академии наук, 1867. С. 211.

521  Егоров А. Д. Лицеи России. (Опыт исторической хронологии): в 5 кн. Иваново, Иван. 
инж-строит. ин-т, 1994. Кн. 2: Лицей князя Безбородко. С. 16.

522  Кукольник Н. Лицей князя Безбородко. Лицей князя Безбородко / издал граф Г.А. Куше-
лев-Безбородко. Санкт-Петербург: в типог. Императорской Академии наук, 1859. С. 16.

523  Самойленко Г.В., Самойленко О.Г. Ніжинська вища школа: сторінки історії. Ніжин: 
Вид-во НДУ ім. М. Гоголя; ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2005. С. 21. 

524  Егоров А. Д. Лицеи России. (Опыт исторической хронологии): в 5 кн. Иваново, Иван. 
инж-строит. ин-т, 1994. Кн. 2: Лицей князя Безбородко.С. 45.

525  Петухов Е. В. Гимназия высших наук князя Безбородко в Нежине. Журнал Министер-
ства народного просвещения. 1895. Ч. СССІ. С. 104.
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1826 р. відбувся перший випуск – 11 вихованців отримали атестати526, а з 
1826 р. до 1832 р. їх вже було 102 особи527.

Однак така просвітницька діяльність молодих викладачів суперечила 
принципам жорсткої реакційної політики тодішньої Російської імперії і не 
могла залишитися непоміченою. Дрібні особисті суперечності між виклада-
чами гімназії вилилися в конфлікт зі звинуваченням професора М. Г. Біло-
усова та його колег у вільнодумстві й шкідливому впливі на молодь, а згодом 
переросли в гучну «справу про вільнодумство». Зауважимо, що «ніжинська 
історія» не була в той час поодинокою, подібні процеси про вільнодумство 
відбувалися у Казанському, Харківському та Санкт-Петербурзькому універ-
ситетах. Завершувалися вони, як правило, звільненням кращих професорів. 
Тож результат ніжинської справи очевидний – у 1830 р. професорів, при-
хильників європейської філософської освіченості, було звільнено з гімназії 
і російських підданих передано під нагляд поліції, а викладачів-іноземців 
вислано за кордон. Жорсткий нагляд було встановлено й над учнями. Окрім 
власне інспектора, наглядачів, екзекуторів визначалися старші благонадійні 
вихованці-спостерігачі, які сповіщали керівництво гімназії про непристойні 
вчинки вихованців. З огляду на провину встановлювалося покарання, аж до 
«замкнення в карцері»528. У 1831 р. припинили прийом нових студентів у 
нижчі класи, а згодом було прийнято рішення про недоцільність збереження 
енциклопедичного профілю гімназії і вона у 1832 р. була перейменована в 
фізико-математичний ліцей529. Як зазначав І. А. Сребницький, «історія про-
фесора Білоусова кинула тінь на політичну благонадійність Ніжинської гім-
назії і, при пануючому в той час у вищих сферах недовірливому ставленні до 
політичної доброякісності наук гуманітарних і соціально-політичних, визна-
но більш зручним і безпечним замінити їх безвинними фізико-математични-
ми науками»530.

За Статутом від 7 жовтня 1832 р. фізико-математичний ліцей вважався 
самостійним закладом із вузькою спеціалізацією531. За організацією викла-

526  Там само. С. 91.
527  Сухомлинов М. Училища и народное образование Черниговской губернии. Журнал Ми-

нистерства народного просвещения. 1863. Ч. СХХІ. Отд. ІІІ. С. 56.
528  Отчет о деятельности Гимназии за 1827 год. ВДАЧО в м. Ніжин. (Відділ державного 

архіву Чернігівської області в м. Ніжин). Ф. 1104. Оп. 1. Спр. 16. Арк. 2. 
529  Лавровский Н. А. Гимназия высших наук князя Безбородко. Гимназия высших наук и 

лицей князя Безбородко. Издание второе, исправленное и дополненное. Санкт-Петербург, 1881. 
С. 106.

530  Сребницкий И. А. Лицей князя Безбородко. Гимназия высших наук и лицей князя Безбо-
родко. Издание второе, исправленное и дополненное. Санкт-Петербург, 1881. С. 110.

531  Устав лицея князя Безбородка 7.10.1832. СП по МНП: царствование Николая І. 1825–
1855. Санкт-Петербург: Тип. В. С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 1825–1839. Стб. 395–400.
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дання, структурою та правами був досить близьким до університету. Він мав 
трирічний курс навчання, щоправда до 1837 р. продовжували діяти й гім-
назичні класи, які закривали поступово, доводячи вихованців до випуску532. 
Новим статутом було змінено права випускників. Ті, хто успішно закінчили 
повний курс і були удостоєні похвальних атестатів, при вступі на цивільну 
службу мали право на чин ХІV класу Табелі про ранги (§ 30 Статуту), а кра-
щі могли продовжити навчання в університеті за рахунок господарських сум 
(§ 17 Статуту). Обираючи ж військову службу, ліцеїсти, нарівні зі студентами 
університетів, претендували на офіцерський чин, проте за умови, «якщо піз-
нанням служби гідні будуть зведення» в офіцери.

Попри те, що у ліцеї математична підготовка була достатньо висока, був 
підібраний професійний викладацький склад, кількість бажаючих навчатися 
в ньому постійно зменшувалася. А відтоді, як закрився останній гімназичний 
клас, студентський контингент різко скоротився. Врешті, вже у 1839 р. не 
виявилося жодного бажаючого вступити на перший курс фізико-математич-
ного ліцею. Така ситуація виникла насамперед через «випадковість мотивів 
перетворення гімназії вищих наук, заворушення та безлад у внутрішньому 
житті закладу»533 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 перетво-
рення: «Не можу приховати ˂…˃ побоювань моїх, що ліцей князя Безбо-
родька ймовірно не досягне запропонованої мети і аж ніяк не відповідатиме 
великодушним пожертвам його першого засновника»534. Отже, проіснувавши 
всього вісім років як фізико-математичний ліцей, заклад знову був реоргані-
зований, тепер у юридичний ліцей.

Історія реорганізованого закладу розпочалася 24 квітня 1840 р. опри-
людненням Височайшого указу про перетворення фізико-математичного 
ліцею на юридичний з метою «покращення теперішнього стану і надан-
ня йому більших засобів для успішної освіти юнацтва, що готується до 
державної служби»535. Відповідно до § 3 Статуту, затвердженого 24 квітня 

532  О постепенном преобразовании лицея князя Безбородко. Дополнение к СП по МНП 
(1803–1864). Санкт-Петербург Пб.: в типографии Императорской Академии наук, 1867. 
Стб.  410–412.

533  Сребницкий И. А. Очерки из истории лицея князя Безбородка (1832–1875). Нежин: Типо-
Литография Е.Ф. Венрега, д. Глезера, 1895. С. 13.

534  Записка о необходимости преобразования лицеев: Демидовского и князя Безбородко. 
Санкт-Петербург: Тип. П. А. Кулиша, 1863. С. 25–26.

535  Об уставе и штате лицея князя Безбородко штате Нежинской гимназии. СП по МНП: 
царствование Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1876. Т. ІI. Отд. ІІ. 
1840–1855. Стб. 30–47.
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1840 р., головною метою діяльності юридичного ліцею стало «поширення 
ґрунтовних відомостей по частині вітчизняного законодавства». Тобто, ви-
кладання мало носити суто практичний характер, тож вивчення наукових 
предметів свідомо ігнорувалось. Один із розробників проекту статуту лі-
цею, професор Університету св. Володимира К. А. Неволін, зазначав, що 
«відчувається брак здібних діловодів у нижчих і середніх інституціях су-
дових місць. При виборі предметів юридичного курсу і призначенні про-
фесорів необхідно дати викладанню російського права той обсяг і зміст, 
які потрібні для практичного застосування юридичних знань на службі 
державній»536. Отже, була створена спеціальна юридична школа для підго-
товки 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 зосеред-
жувалися в руках директора. Інспектор вважався його помічником і здійсню-
вав «моральний нагляд за учнями» (§ 39 Статуту). 

Найвищим колегіальним органом стала Рада ліцею у складі директора, 
інспектора та професорів ліцею (§ 7 Статуту). Правомочною рада була за 
присутності в її засіданні двох третин складу, а рішення приймалися біль-
шістю голосів (при їх рівності директор мав вирішальний голос). 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. Зокрема, відповідно до § 6 Статуту вона: вживала заходів для удо-
сконалення викладання наук в ліцеї; розподіляла курси і час їх викладання; 
проводила вступні і випускні іспити; обирала професорів та розглядала їх 
посібники й методи викладання; розпоряджалася навчальними і допоміж-
ними установами при ліцеї; рекомендувала промови для урочистих актів та 
вирішувала справи Ніжинської гімназії. Водночас, як і в університетах, усі 
господарські питання передавалися на розгляд правлінню. До його складу 
входили директор, інспектор та радник, якого призначав Попечитель Київ-
ського навчального округу із професорів ліцею. Правлінню підпорядковува-
лася й ліцейська поліція, яка здійснювала функції нагляду за «дотриманням 
благочиння і порядку» (§ 24 Статуту)537.

536  Нежинский князя Безбородко лицей. Журнал Министерства народного просвещения. 
1865. Ч. СХXVІІІ. Отд. ІV. С. 19.

537  Об уставе и штате лицея князя Безбородко штате Нежинской гимназии. СП по МНП: 
царствование Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1876. Т. ІI. Отд. ІІ. 
1840–1855. Стб. 30–47.
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Підготовка студентів-юристів в ліцеї тривала три роки (шість півріч). 
Прийом студентів, як і в інших вищих навчальних закладах, проводився один 
раз на рік перед початком першого півріччя за результатами вступних іспи-
тів з усіх гімназичних предметів. Вступна кампанія здійснювалася за прави-
лами вступних іспитів університетів, але за дещо спрощеними, порівняно з 
університетами, вимогами538. З одного боку, це вирішувало проблему «за-
повнення» закладу слухачами, адже в ньому могли навчатися ті, хто не мав 
права на вступ до університетів, а з другого – в ліцей нерідко йшли юнаки із 
посередніми знаннями. Вони ж, оминаючи жорсткі вимоги університетської 
вступної кампанії, через ліцей потрапляли до когорти студентів університе-
тів. Так, наприклад, у 1865 р. із 33 ліцеїстів, які вибули із ліцею, 29 пере-
велися до університетів539. А згодом і навпаки було дозволено переведення 
до ліцею студентів юридичних факультетів університетів та Демидовського 
ліцею540. Тож ліцей прихистив тих, хто не витримував університетського на-
вантаження, але мріяв отримати вищу юридичну освіту.

Зміст освіти в ліцеї мав відображати головну мету діяльності закладу – 
підготувати юристів-практиків із необхідними знаннями і достатніми нави-
чками в конкретних вузьких сферах юридичної діяльності. У зв’язку із цим 
все викладання зводилося до ґрунтовного вивчення законодавства, а не права 
як явища. Розподіл предметів мав на меті одне – засвоїти Звід законів Росій-
ської імперії. В ліцеї було утворено чотири юридичні кафедри (енциклопедії 
законознавства і державних законів; законів казенного управління; законів 
цивільних; законів поліцейських і кримінальних із судочинством), дві за-
гальноосвітні кафедри (російської історії й загальної і російської статистики 
та російської словесності) і кафедра богослів’я. Студенти-юристи також ви-
вчали німецьку та французьку словесність541.

Заняття у ліцеї проводилися, як правило, у формі лекцій, але з огляду на 
те, що заклад готував юристів-практиків, здійснювалися спроби започаткува-
ти практичні заняття, які б включали вивчення та розбір законодавчих актів, 
судових справ, юридичних казусів, підготовку документів. Окремим видом 

538  О применении к лицею князя Безбородко правил испытаний для поступающих в 
студенты Университетов. СР по МНП (1850–1864). Санкт-Петербург: Тип. АН, 1867. Т. ІІI. Стб. 
1050–1051.

539  Отчет по лицею князя Безбородко за 1865 год. Журнал Министерства народного про-
свещения. 1865. Ч. СХXХІІ. С. 51.

540  Правила лицея князя Безбородко. Журнал Министерства народного просвещения. 1874. 
Ч. CLXXI. Отд. I. С. 8–20.

541  Об уставе и штате лицея князя Безбородко штате Нежинской гимназии. СП по МНП: 
царствование Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1876. Т. ІI. Отд. ІІ. 
1840–1855. Стб. 31–32.
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навчальної діяльності ліцеїстів були річні письмові твори та конкурсні на-
укові роботи, які готувалися на здобуття золотих та срібних медалей. Рівень 
отриманих знань перевіряли на річних (перевідних) та випускних іспитах.

Оскільки Юридичний ліцей князя Безбородько був державним навчаль-
ним закладом, його вихованці займали досить високі посади на державній 
службі. Однак табельно-посадовий статус його випускників значно відріз-
нявся 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 випускника-
ми університетів на отримання першого офіцерського чину. Однак при всту-
пі на цивільну службу такої рівності в правах не передбачалося. Заклад ви-
пускав юристів із правом на чин ХII або ХIV класу. Ліцеїсти, які «особливо 
відзначилися», тобто отримали «відмінний атестат», набували право на чин 
XII класу. Тим, хто закінчив повний курс навчання з «похвальними атестата-
ми», надавався ХIV клас Табелі про ранги542. Отже, хоча ліцей був держав-
ним вищим навчальним закладом, все ж не надавав своїм випускникам прав, 
рівних із випускниками університетів. 

Зрештою, порівняно із випускниками Рішельєвського ліцею також спо-
стерігається очевидне обмеження прав вихованців Ніжинського ліцею. Осо-
бливістю було й те, що ліцеїсти, отримуючи право на чин XII класу, не на-
бували звання дійсного студента. На підставі § 78 Статуту вони могли удо-
сконалювати свої знання в юриспруденції, продовживши навчання в універ-
ситеті. 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, ко-
лишні ліцеїсти на загальних підставах отримували звання дійсного студента 
чи кандидата (§ 78 Статуту)543. І все ж студенти ліцею князя Безбородька 
мали належний рівень знань. До 1876 р. його випускниками стали 848 осіб: 
436 – мали чин XII класу і 402 – чин XIV класу544, тобто більше 50 % ліцеїстів 
були удостоєні «відмінних атестатів».

Викладацький корпус закладу складався з професорів, тобто посади 
ад’юнкта в Ніжинському ліцеї не існувало. Користуючись правилами Загаль-

542  Там само. Стб. 40–41.
543  Там само. Стб. 30–47; По вопросу о студентах лицеев, желающих перейти в универси-

теты. СР по МНП (1835–1849). Санкт-Петербург: Тип. Императорской Академии наук, 1866. 
Т. ІІ. С. 532–533.

544  Сребницкий И. А. Лицей князя Безбородко. Гимназия высших наук и лицей князя Безбо-
родко. Издание второе, исправленное и дополненное. Санкт-Петербург, 1881. С. 119.
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ного 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 про-
фесорами могли бути лише особи, які мали принаймні ступінь магістра того 
факультету, до якого належить кафедра545. Оскільки підібрати відповідний 
професорський склад для навчального закладу провінційного міста було до-
сить складно, то перші його викладачі мали лише науковий ступінь кандида-
та. Втім, із часом, планувалося підшукати для кафедр професорів з правами, 
що вимагаються статутом. І вже в 1850 р. всі шість штатних посад професо-
рів було зайнято викладачами, які мали ступінь магістра.

Зрештою в ліцеї була сформована потужна професорська колегія. Зокре-
ма, 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 
(1866–1867), І. П. Забугін (1867–1875). Кафедру законів поліцейських і кри-
мінальних 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 (1845–1850), В. А. Незабитов-
ський (1850–1853), А. Ф. Янишевский (1853–1860), Л. І. Жданович (1861–
1862 та 1866–1873), І. Ю. Патлаєвський (1863–1866) та М. П. Яснопольський 
(1873–1876) (додаток В). Окрім цього, російську словесність у ліцеї читали 
професори М. А. Тулов та А. І. Лінніченко; російську історію і російську та 
загальну статистику – І. В. Лашнюков, інспектором працював П. С. Морачев-
ський, автор першого словника української мови та перекладу українською 
мовою Нового завіту.

Так само, як і в Рішельєвському ліцеї, ніжинські викладачі зобов’язувалися 
«повно, правильно і смиренно викладати свій предмет» та «точно і достовір-
но інформувати про хід і успіхи в світі науки, яку він (професор) викладав»546. 
Також професор мав брати участь у засіданнях ради ліцею. За табельно-ста-
новим статусом ліцейські викладачі прирівнювалися до своїх університет-
ських колег і мали ті ж пільги, зокрема й щодо пенсій547. Однак зарплатня 
професора Ніжинського ліцею була значно нижчою і становила 750 руб., тоді 

545  Об уставе и штате лицея князя Безбородко штате Нежинской гимназии. СП по МНП: 
царствование Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1876. Т. ІI. Отд. ІІ. 
1840–1855. С. 36.

546  Там само. С. 36–37.
547  О производстве пенсионов Профессорам и Адъюнктам по последнему окладу. СП по 

МНП: царствование Александра І. 1802–1825. Санкт-Петербург: Тип. АН, 1864. Т. I. Стб. 617–
619.
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як, наприклад, ординарний професор університету отримував 1200 руб.548. 
Особливо вразливою стала ситуація після затвердження нових штатів уні-
верситетів (1863 р.) та гімназій (1864 р.), якими передбачалася платня орди-
нарного професора університету – 1600 руб.549, а ставка вчителя гімназії – від 
900 до 1500 руб.550.

Навчальна діяльність викладачів ліцею, як і в інших закладах Російської 
імперії, була під жорстким контролем. На підставі особливої інструкції ди-
ректор ліцею князя Безбородька (інструкція була ідентичною з інструкцією 
директору Демидовського ліцею) здійснював нагляд за викладанням на-
вчальних предметів і ніс персональну відповідальність за будь-яке «нена-
лежне читання лекцій»551. Професори, в свою чергу, мали вести лекції чітко 
відповідно до програм, які затверджувала рада ліцею, а будь-які свідомі чи 
несвідомі відхилення від них суворо присікалися. Будь-яких обов’язків на-
укової 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 на-
укову діяльність викладачів ліцею. Молоді кандидати, які приходили в ліцей, 
вели наукові пошуки – здобували наукові ступені та визнання в науковому 
світі. Усього ж за роки діяльності закладу дисертації захистили сім його ви-
кладачів-юристів: Я. К. Ціммерман, М. Д. Затиркевич, І. А. Максимович, 
П. Н. Даневський, М. Х. Бунге, В. А. Незабитовський, 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 за-
прошений виконувачем посади доцента фінансового права). У 1865 р. склав 
магістерський іспит виконувач посади професора кафедри законів цивільних 
К. О. Царевский, а в 1874 р. – і виконувач посади професора кафедри законів 
кримінальних і поліцейських П. К. Скорделі. Отже, викладацький склад лі-
цею був досить професійним.

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, негатив-

548  Сребницкий И. А. Очерки из истории лицея князя Безбородка (1832–1875). Нежин: Типо-
Литография Е.Ф. Венрега, д. Глезера, 1895. С. 29.

549  Штаты императорских российских университетов. СП по МНП: царствование Алексан-
дра ІІ. 1855–1864. Санкт-Петербург: Тип. Импер. Академии Наук, 1865. Т. ІІI. С. 66.

550  Отчет по лицею князя Безбродко за 1864 г. Журнал Министерства народного просвеще-
ния. 1865. Ч. СXХVІ. С. 162.

551  Инструкция директору лицея князя Безбородко. СП по МНП: царствование Николая І. 
1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1876. Т. ІI. Отд. ІІ. 1840–1855. Стб. 1259.
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но позначалась на діяльності закладу. Однак, «не дивлячись на часті пере-
міни професорів, не дивлячись на більшу чи меншу випадковість перебу-
вання останніх в ліцеї, ніколи бездарність і недобросовісність не сиділа на 
ліцейській кафедрі»552. За висловом І. А. Сребницького, ліцей був «розсад-
ником університетських професорів»553. І справді, відомі вчені: М. Х. Бун-
ге, П. Н. Даневський, В. А. Незабитовський, І. А. Максимович, І. І. Патла-
євський, М. П. Яснопольський, свою наукову діяльність розпочали саме в 
Юридичному ліцеї князя Безбородька.

Викладачі ліцею проходили підготовку до професорських звань і в уні-
верситетах Західної Європи. Так, виконувач посади професора кафедри ци-
вільних законів М. І. Пілянкевич потрапив до першої, сформованої Універ-
ситетом св. Володимира, групи відряджених за кордон «з науковою ціллю». 
У 1843 р. він був направлений в Берлін на три роки вивчати енциклопедію 
права554. До речі, в цю групу, окрім нього, був запрошений і його колега по 
ліцею А. М. Тулов, але від поїздки той відмовився. У 1858 р. вже як викладач 
Університету св. Володимира вивчати загальнонародне право за кордон по-
їхав В. А. Незабитовський555. Метою дворічного закордонного стажування 
(1862–1864 рр.) виконувача посади професора кафедри казенного управлін-
ня Л. І. Ждановича була підготовка до професорського звання з фінансового 
права і державного благоустрою.

У ліцеї були збережені й внутрішні атрибути вищого навчального закла-
ду, зокрема щорічні урочисті акти. Промови, виголошені в них, нерідко пу-
блікувалися і були досить солідними науковими розвідками. Щонайменше 
тричі читав актові промови І. А. Максимович (1845 р., 1853 р., 1860 р.), двічі 
– К. О. Царевский (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. За-
тиркевич (1861 р.), І. І. Патлаєвський (1865 р.), Л. І. Жданович (1872 р.).

Окремим напрямом професійної діяльності професорів ліцею була під-
готовка 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. 

552  Сребницкий И. А. Лицей князя Безбородко. Гимназия высших наук и лицей князя Безбо-
родко. Издание второе, исправленное и дополненное. Санкт-Петербург, 1881. С. 125.

553  Сребницкий И. А. Очерки из истории лицея князя Безбородка (1832–1875). Нежин: Типо-
Литография Е.Ф. Венрега, д. Глезера, 1895. С. 25.

554  О лицах, командированных Министерством народного просвещения за границу для при-
готовления к званию профессора и преподавателя с 1808 г. по 1860 г. Журнал Министерства 
народного просвещения. 1864. Ч.CXXI. Отд. II. С. 350.

555  Там само. С. 353.
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Наукові ж статті викладачів ліцею публікувалися в періодичних виданнях, 
зокрема: «Журнале Министерства народного просвещения», «Журнале Ми-
нистерства юстиции», «Университетских известиях», «Отечественных за-
писках».

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»556. Щоправда, вже в кінці 1850-х рр. все 
частіше стали говорити про занепад ліцею і необхідність його реформуван-
ня. Насправді прихильники реорганізації закладу не мали на меті докорінне 
його перетворення, здебільшого висловлювалися думки про дрібні зміни, на-
приклад 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 закла-
ду, де пропонувалося розширити курс викладання, запровадивши юридич-
ні предмети університетів557. 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 
користь558. Утім ці ініціативи не отримали продовження, ліцей залишався в 
тому ж стані, а небайдужі до його долі й надалі клопотали про його пере-
творення. 

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 поступо-
во занепадала. У 1863 р. міністр народної освіти О. В. Головнін, оцінивши 
реальний стан ліцеїв (Демидовського та князя Безбородька), зажадав про-
позицій щодо їх реорганізації. Попечителі навчальних округів та універси-
тетські ради долучилися до розробки відповідних проектів559. Зауважимо, 
що думки щодо подальшої долі Ніжинського ліцею були найрізноманітніші. 
Одні пропонували утворити факультет Київського університету з певною 
автономією, інші – заснувати вищу юридичну школу, або вище реальне і 
агрономічне училище, або, насамкінець, при Ніжинській гімназії відкрити 
вищі класи реально-агрономічних наук, а ліцей ліквідувати, однак виділити 

556  Сребницкий И. А. Очерки из истории лицея князя Безбородка (1832–1875). Нежин: Типо-
Литография Е.Ф. Венрега, д. Глезера, 1895. С 25.

557  Сребницкий И. А. Лицей князя Безбородко. Гимназия высших наук и лицей князя Безбо-
родко. Издание второе, исправленное и дополненное. Санкт-Петербург, 1881. С. 126.

558  Нежинский князя Безбородко лицей. Журнал Министерства народного просвещения. 
1865. Ч. СХXVІІІ. Отд. ІV. С. 19.

559  Записка о необходимости преобразования лицеев: Демидовского и князя Безбородко. 
Санкт-Петербург: Тип П. А. Кулиша, 1863. С. 16.
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кошти на утримання стипендіатів князя Безбородька в університетах чи ін-
ших навчальних закладах імперії. Оскільки всі проекти потребували значних 
капіталовкладень, а отримати відповідні кошти не вдавалося ні в державній 
казні, ні в земстві, ні в спадкоємців засновників ліцею, ситуація залишалася 
незмінною.

Врешті у 1866 р. почесний попечитель ліцею граф Г. О. Кушелев-Безбо-
родько запропонував закрити ліцейські курси та започаткувати в Універси-
теті св. Володимира для вихідців Чернігівської та Полтавської губерній 42 
стипендії князя Безбородька560. Все майно, кошти, бібліотеку ліцею передати 
Ніжинській гімназії, залишивши за почесним попечителем право, при по-
кращенні фінансового стану, відновити в Ніжині вищий навчальний заклад. 
Однак новий міністр народної освіти граф Д. А. Толстой угледів у цьому 
рішенні порушення волі засновників ліцею, тому визнав необхідним всі дії 
щодо його закриття призупинити. Щоправда, вироблення пропозицій щодо 
реорганізації ліцею продовжили.

Саме в цей час судова реформа 1864 р. виявила попит на освічених юрис-
тів. Відтоді ліцей поволі став відроджуватися, кількість бажаючих навчатися 
в ньому різко збільшилася. Адже завдяки вузькій спеціалізації ліцейського 
курсу молоді люди з меншими зусиллями та за коротший час, ніж в універ-
ситетах, здобували необхідну освіту, що давала їм право на зайняття посад 
чиновників судових установ та державних відомств. Водночас вступ до лі-
цею 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 університетськими студен-
тами. Разом із тим ті, хто з якихось причин (неуспішність, матеріальна скру-
та, неблагонадійність) не могли залишатися в університетах, їхали в ліцей, де 
отримували атестат 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 значним561. У ліцеї залишалися хіба що місцеві, яких приваблюва-
ли лише стипендії і коротший, порівняно з університетами, строк навчан-
ня562. Водночас урядовці звернули увагу на законодавчу шпарину і спочатку 
перевідників в університети стали екзаменувати, а згодом заборонили при-

560  Сребницкий И. А. Очерки из истории лицея князя Безбородка (1832–1875). Нежин: Типо-
Литография Е.Ф. Венрега, д. Глезера, 1895. С. 33.

561  Там само. С 34.
562  Нежинский князя Безбородко лицей. Журнал Министерства народного просвещения. 

1865. Ч. СХXVІІІ. Отд. ІV. С. 19.
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ймати в ліцей осіб, які не мали атестата гімназії563. Тож кількість ліцеїстів 
знову різко скоротилася, а питання про реформування ліцею вкотре набуло 
актуальності.

Ще в 1869 р. було оголошено про початок процесу перетворення закладу. 
Міністр народної освіти зголосився особисто оглянути ліцей і запропону-
вати проект його реорганізації564. У жовтні 1873 р. він відвідав навчальний 
заклад і вже в листопаді видав розпорядження про поступове закриття курсів 
ліцею565. Доля закладу була вирішена. Офіційне рішення про утворення істо-
рико-філологічного інституту князя Безбородька було прийняте 20 листопа-
да 1874 року.566. 21 квітня 1875 р. інститут отримав статут, а вже 14 вересня 
відбулося його урочисте відкриття. Він став вузькоспеціалізованим вишем 
закритого казенного типу, а метою його діяльності була підготовка вчителів 
стародавніх мов, російської мови і словесності та історії для середніх на-
вчальних закладів567.

Так закінчилася історія Ніжинського юридичного ліцею. Його діяльність 
справила значний вплив на розвиток культурного і громадського життя міста 
і прилеглих регіонів. Перший період існування гімназії ознаменувався тим, 
що в її стінах навчалися відомі письменники, літератори, поети (М. В. Го-
голь (1809–1852), Є. П. Гребінка (1812–1848), Н. В. Кукольник (1809–1868), 
О. С. Данилевський (1809–1888), М. Я. Прокопович (1810–1857), М. І. Біле-
вич (1812–1860), В. Г. Любич-Романович (1805–1888), В. М. Забіла (1808–
1869)), професор-юрист П. Г. Редькін (1808–1891), історик права В. В. Тар-
новський (старший) (1810–1866)568, професори історії В. Ф. Домбровський 
(1810–1846) та О. П. Рославський-Петровський (1816–1871), літератор та 
дипломат К. М. Базілі (1809–1894) та ін. Освіту в Юридичному ліцеї здобу-

563  Об отмене в лицее князя Безбородко вступительных испытаний и о предоставлении 
желающим вступить в оный держать экзамен при гимназии. СР по МНП (1871–1873). Санкт-
Петербург: Тип. АН, 1881. Т. V. Стб. 386; Правила лицея князя Безбородко. Журнал Министер-
ства народного просвещения. 1874. Ч. CLXXI. Отд. I. С. 8–20.

564  О разрешении приступить к преобразованию Нежинского лицея по личном осмотре сего 
учебного заведения Министром народного просвещения. СП по МНП: царствование Алексан-
дра ІІ. 1865–1870. Санкт-Петербург: Тип. Импер. Академии Наук, 1871. Т. ІV. Стб. 1083–1084.

565  Сребницкий И.А. Очерки из истории лицея князя Безбородка (1832–1875). Нежин: Типо-
Литография Е.Ф. Венрега, д. Глезера, 1895. С. 38.

566  О преобразовании лицея князя Безбородка в городе Нежин в Историко-Филологичес-
кий институт князя Безбородка. СП по МНП: царствование Александра ІІ. 1874–1876. Санкт-
Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1878. Т. VІ. Стб. 601–666.

567  Об уставе и штате Историко-Филологического института князя Безбородка. СП по МНП: 
царствование Александра ІІ. 1874–1876. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1878. Т. VІ. 
С.  900.

568  Сірополко С. Історія освіти в Україні / підготував Ю.Вільчинський. 2-ге вид. Львів: Афі-
ша, 2001. С. 269. 
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ли поети й перекладачі М. В. Гербель (1827–1883), Л. І. Глібов (1827–1893), 
Ф. К. Богушевич (1840–1900), історик І. В. Лашнюков (1823–1869), опер-
ний співак Ф. І. Стравинський (1843–1902), юристи В. Ф. Немирович-Дан-
ченко, О. К. Адасовський (рідний брат Марії Заньковецької), В. Ф. Луначар-
ський (вітчим А. В. Луначарського)569. У 1849 р. навчання в ліцеї розпочав 
М. К. Ренненкампф, але згодом перейшов в Університет св. Воломирира. Ви-
пускником ліцею був історик права, ректор Новоросійського університету 
професор Ф. І. Леонтович.

2.5.2. Кафедральна структура та особливості навчального 
процесу в Юридичному ліцеї князя Безбородька

Гімназія вищих наук князя Безбородька вважалася загальноосвітнім за-
кладом і давала своїм вихованцям глибокі енциклопедичні знання570. Проте 
у третьому вищому триріччі практикувалося широке, як для таких закладів, 
вивчення правових наук. Два професори права (М. В. Білевич та М. Г. Біло-
усов) читали: основи природного права, основи загальнонародного права і 
державного господарства, коротку історію римського законодавства і осно-
ви римського права, російське цивільне і кримінальне право571. З часом цей 
перелік дисциплін зазнав деяких змін. І хоча вихованці гімназії не отримува-
ли спеціальну юридичну освіту, вони й надалі досить повно знайомилися з 
юридичними науками, які були представлені правом природним і народним, 
державним правом і наукою про фінанси, римським правом із його історі-
єю, російським цивільним і кримінальним правом із судочинством, історією 
права572.

З перетворенням ліцею князя Безбородька на спеціальний юридичний за-
клад головною метою його діяльності було визнано: «поширення ґрунтовних 
відомостей по частині вітчизняного законодавства». Відтак, було започат-
ковано підготовку юристів-практиків, суддів, слідчих, нотаріусів та інших 
чиновників судових установ. Оскільки викладання мало носити суто прак-
тичний характер, то весь процес зводився до ґрунтовного вивчення Зводу 

569  Самойленко Г. В., Самойленко О. Г. Ніжинська вища школа: від Гімназії вищих наук до 
університету. Ніжин: НДПУ, 2000. С. 75.

570  Устав Гимназии высших наук князя Безбородко. Дополнение к СП по МНП (1803–
1864). Санкт-Петербург: в типографии Императорской Академии наук, 1867. Стб. 208–226; 
Локоть Т. В. Нежинский лицей князя Безбородко. Москва: Типо-литография Т-ва И.Н. Кушне-
рев и К, 1905. С. 6.

571  Устав Гимназии высших наук князя Безбородко. Дополнение к СП по МНП (1803–1864). 
Санкт-Петербург: в типографии Императорской Академии наук, 1867. С. 212–213.

572  Егоров А. Д. Лицеи России. (Опыт исторической хронологии): в 5 кн. Иваново, Иван. 
инж-строит. ин-т, 1994. Кн. 2: Лицей князя Безбородко. С. 42.
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законів Російської імперії. Саме тому юридичні кафедри були сформовані 
за принципом об’єднання однакової кількості, по можливості в порядку ну-
мерації, томів Зводу законів. Так, з кафедри енциклопедії законознавства і 
державних законів викладали закони основні, установи державні та губерн-
ські, разом зі статутами про службу цивільну і законами про стани (Звід за-
конів, 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)573. При цьому слід 
зазначити, що крім енциклопедії законознавства жодних теоретико-правових 
курсів у ліцеї не читали, були відсутні в його навчальному плані й історико-
правові науки. Додатково викладали російську історію та загальну і росій-
ську статистику, російську, німецьку і французьку словесність та догматичне 
і повчальне богослів’я, історію православної російської церкви та церковне 
законознавство.

Зауважимо, що впродовж наступних років навчальний план ліцею зазнав 
певних змін. Зокрема з 1850 р., за особливим розпорядженням міністерства, 
припинили викладати церковне законознавство. Водночас ліцеїстам були за-
пропоновані нові предмети: історія іноземних законодавств, історія філосо-
фії права, закони про фінанси, читання і пояснення письменників іноземних 
і вітчизняних та німецька і французька література. 

Втім, як і раніше, юридична освіта в ліцеї князя Безбородька залишалося 
утилітарною. Згідно з «Обозрением преподавания наук в лицее князя Без-
бородко в течение 1862–1863 уч. г.» студенти першого курсу вивчали: догма-
тичне богослів’я (2 год./тижд.); цивільні закони (3 год./тижд.); енциклопедію 
законознавства й історію іноземних законодавств (4 год./тижд.); державні 
закони (за Зводом законів) (4 год./тижд.); читання і пояснення письменни-
ків іноземних і вітчизняних (2 год./тижд.); російську історію (3 год./тижд.); 
французьку словесність (4 год./тижд.); переклади з німецької мови (2 год./
тижд.) – усього 24 год./тижд. 

Навчальний план другого курсу передбачав викладання: догматичного 
богослів’я (2 год./тижд.); законів поліцейських (2 год./тижд.); порівняльної 
статистики (2 год./тижд.); цивільного судочинства і межових законів (3 год./
тижд.); законів державного благоустрою (по Зводу законів) (2 год./тижд.); те-
орії і історії поезії (2 год./тижд.); історії філософії права стародавнього світу 

573  Об уставе и штате лицея князя Безбородко штате Нежинской гимназии. СП по МНП: 
царствование Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1876. Т. ІI. Отд. ІІ. 
1840–1855. Стб. 30–47.
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і середніх віків (1 год./тижд.); російської історії (3 год./тижд.); французької 
словесності (4 год./тижд.); переклади з німецької мови (2 год./тижд.) – усього 
23 години на тиждень. 

Третій курс студіював: церковну історію (1 год./тижд.); закони криміналь-
ні (4 год./тижд.); порівняльну статистику (2 год./тижд.); історію російської 
літератури (2 год./тижд.); новітню історію філософії права (1 год./тижд.); за-
кони державного благоустрою (по Зводу законів) (2 год./тижд.); закони про 
фінанси (2 год./тижд.); історію французької літератури (1 год./тижд.); фран-
цузьку словесність (4 год./тижд.); переклади з німецької мови (2 год./тижд.); 
історію німецької літератури (1 год./тижд.) – усього 22 години на тиждень574.

Повний курс навчання в ліцеї становив три роки (шість півріч, з двома 
періодами канікул: з 10 червня до 22 липня та з 20 грудня до 12 січня – § 56 
Статуту). Ліцеїстів набирали один раз на рік перед початком першого пів-
річчя за результатами вступних іспитів із усіх гімназичних предметів. Пер-
шочерговому 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 про-
довжити навчання – їх без іспитів зараховували на перший курс універси-
тетів (§ 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 іспит575. У 1844 р., захищаючи вищі навчальні заклади 
від «слабко підготовлених вихованців», міністр увів циркуляр (діяв і в ліцеї 
князя Безбородька), який забороняв приймати в студенти учнів гімназій із 
незадовільними оцінками576. А з травня 1860 р. в ліцеї були поширені вимоги 
загальних правил вступних іспитів університетів імперії577. Щоправда, пра-
вила Ніжинського ліцею дещо відрізнялися від загальноуніверситетських. 
Насамперед ліцеїстами без вступних випробувань зараховували випускників 
гімназій, дворянських інститутів та Лазаревського інституту східних мов, 
які мали схвальний атестат. Натомість всі інші вступники складали «повний 

574  Обозрение преподавания наук в лицее князя Безбородко в течение 1862–1863 уч. г. Тор-
жественный акт в лицее князя Безбородко и Нежинской гимназии (4 сент. 1862 г.). Киев: Тип. 
ун-та, 1862. 40 с.

575  По вопросу о студентах лицеев, желающих перейти в университеты. СР по МНП (1835–
1849). Санкт-Петербург: Тип. Императорской Академии наук, 1866. Т. ІІ. Стб. 532–533.

576  О непринимании в университеты и лицеи лиц, окончивших курс в гимназиях с неудовлет-
ворительными успехами. Журнал Министерства народного просвещения. 1844. Ч. XLIV. Отд.  I. 
С. 47–48.

577  О правилах испытания поступающих в студенты университетов. СР по МНП (1850–
1864). Санкт-Петербург: Тип. АН, 1867. Т. ІІI. Стб. 1030–1037.
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іспит» (із предметів гімназичного курсу). На відміну від інших вищих на-
вчальних закладів імперії «скорочені іспити» в ліцеї князя Безбородька не за-
проваджувалися. Не створювали й спеціальної іспитової комісії, вступні ви-
пробування проводили вчителі Ніжинської гімназії у присутності директора 
та членів ради ліцею578. Отже, вступ до ліцею, порівняно з університетами, 
був дещо спрощений.

Згодом і цей порядок зазнав змін. У березні 1872 р. циркуляром МНО в 
ліцеї були відмінені вступні іспити за гімназичний курс, відтепер бажаючі 
навчатися мали скласти їх у Ніжинській гімназії. А рада ліцею, як і в універ-
ситетах, могла влаштовувати «перевірочне випробування» з предметів юри-
дичних наук579. А вже через рік були затверджені 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 гімназич-
ного курсу. Вони подавали на ім’я директора прохання та документи: про 
стан (особи податного стану пред’являли свідоцтва про законне звільнен-
ня з нього); гімназичний атестат або свідоцтво; метричну посвідку про на-
родження і хрещення та свідоцтво від місцевої поліції про благонадійність. 
Зарахуванню підлягали особи, які склали перевірочні іспити з юридичних 
наук 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 юридичних факультетів університетів та Демидовського ліцею580. 
Тож, якщо спочатку, оминаючи жорсткі правила університетської вступної 
кампанії, юнаки через ліцей потрапляли в університети, то тепер, навпаки, 
ліцей давав можливість студентам університетів, витрачаючи менше зусиль, 
здобути омріяну юридичну освіту.

Зважаючи на те, що заклад готував юристів-практиків, професура докла-
дала значних зусиль, щоб організувати практичні заняття, хоча основною 
формою заняття в ліцеї залишалися лекції. Зауважимо, що проблема відсут-
ності практичних навичок у випускників гостро дискутувалася в тодішній 
пресі581. Свої міркування висловлювали і ліцейські викладачі. Варто назвати 

578  О применении к лицею князя Безбородко правил испытаний для поступающих в студен-
ты Университетов. СР по МНП (1850–1864). Санкт-Петербург : Тип. АН, 1867. Т. ІІI. Стб. 1050–
1051.

579  Об отмене в лицее князя Безбородко вступительных испытаний и о предоставлении 
желающим вступить в оный держать экзамен при гимназии. СР по МНП (1871–1873). Санкт-
Петербург: Тип. АН, 1881. Т. V. Стб. 386.

580  Правила лицея князя Безбородко. Журнал Министерства народного просвещения. 1874. 
Ч. CLXXI. Отд. I. С. 8–20.

581  Мейер Д. И. О значении практики в системе современного юридического образования. 
Казань: Тип. Универ., 1855. 126 с.; Бунге Н. Х. Об устройстве учебной части в наших универси-
тетах. Русский вестник, 1858. Т. 17. С. 441–488.
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хоча б пропозиції виконувача посади професора кафедри цивільного права 
К. О. Царевського про організацію судової практики для професорів (відря-
дження для практичних занять в Сенат та Міністерство юстиції, присутність 
та участь у розгляді судових справ у місцевих судах тощо)582. Натомість у 
навчальному процесі, щоб розвивати вміння застосувати абстрактні правила 
до конкретних життєвих ситуацій, К. О. Царевський залучав студентів до ви-
рішення різних цивільних юридичних випадків, взятих із відповідних збір-
ників, власної практики та справ Ніжинських присутственних місць. Таку ж 
«юридичну практику» застосовував і професор І. А. Максимович. Він спе-
ціально відводив для практичних занять одну лекцію на тиждень, де розгля-
дали кримінальні випадки, запозичуючи такий матеріал із журналів чи іно-
земних збірок кримінальних процесів583. Практичні заняття як «репетиції», 
тобто щотижневі консультації зі студентами, вів викладач законів казенного 
управління М. Х. Бунге584. Він розробив і досить детальну програму курсу 
законів казенного управління585. 

А ідея юридичної клініки професора Казанського університету Д. І. Ме-
йера отримала спробу подальшого розвитку саме в Ніжинському юридично-
му ліцеї. У 1863 р. було ініційоване питання про відкриття юридичної кліні-
ки, де б ліцеїсти під керівництвом професорів цивільного та кримінального 
права допомагали, здебільшого бідним людям, у веденні їх судових справ та 
складанні відповідних документів586. Однак офіційного дозволу на відкриття 
клініки ліцей не отримав.

Підготовка творчих робіт була окремим видом навчальної діяльності сту-
дентів. Згідно з § 58 Статуту ліцею 1840 р., рада щорічно пропонувала теми 
для наукових творів, автори кращих із них удостоювалися золотих і срібних 
медалей. Тематика цих творів цікава і сьогодні (додаток Д). Зауважимо, що 
науковий рівень розвідок був досить високий, їх нерідко публікували як на-
укові праці. Так, у 1844 р. було надруковано нарис студента Т. Тупіци «О 
цели жизни человеческой (по учению древних греческих философов)»587. 

582  Царевский К. А. О практических занятиях при изучении права в высших учебных за-
ведениях. Калачок Н.В. Архив исторических и практических сведений, относящихся до России. 
Санкт-Петербург: тип. II-го отд. соб. Е.И.В. Канцелярии, 1858. Кн. 1. Ч. 1. С. 24–30. 

583  Отчет по лицею князя Безбородко за 1864 год. Журнал Министерства народного про-
свещения. 1865. Ч. СХXVІ. С. 163.

584  Годовой отчет лицея за 1950 г. ВДАЧО в м. Ніжині (Відділ державного архіву Чернігівської 
області в м. Ніжині). Ф. 1359. Оп.1. Спр. 100. Арк. 6.

585  Программы кафедры законов казенного управления за 1849/1850 уч. г. ВДАЧО в м. Ніжин 
(Відділ державного архіву Чернігівської області в м. Ніжин). Ф. 1359. Оп. 1. Спр. 412. Арк. 1–19. 

586  Сребницкий И. А. Лицей князя Безбородко. Гимназия высших наук и лицей князя Безбо-
родко. Издание второе, исправленное и дополненное. Санкт-Петербург, 1881. С. 119.

587  Тупица Т. О цели жизни человеческой (по учению древних греческих философов). Жур-
нал Министерства народного просвещения. 1844. Ч. ХLІI. С. 8–23.
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Окремою книгою було видано й працю студента К. Е. Троцини «Историчес-
кое развитие судоустройства в России от времени кн. Иоанна ІІІ до наших 
дней»588, а вже в 1851 р. вона була перевидана в Санкт-Петербурзі під заголо-
вком «История судебных учреждений в России»589.

Контроль знань здійснювали на річних (перевідних) та випускних іспи-
тах. Порядок їх проведення був чітко регламентований правилами590. Про-
водили іспити за розкладом, затвердженим радою ліцею. Кожен студент мав 
усне та письмове випробування. Усний іспит являв собою опитування за бі-
летами, складеними відповідно до навчальних програм. А письмовий перед-
бачав підготовку двох творів: річного, написаного заздалегідь на запропоно-
вану професором тему та «короткого» – написаного під час іспиту. Конкурсні 
наукові роботи, які готувалися на здобуття золотих та срібних медалей на 
підставі § 58 Статуту, зараховувалися як річні твори.

Знання оцінювалися за шестибальною шкалою: «0» – цілковите незна-
ння; «1» – слабкі пізнання; «2» – посередні; «3» – задовільні; «4» – добрі 
та «5» – відмінні знання (§ 42 Правил). Для проведення перевідних іспитів 
створювався спеціальний комітет у складі викладача предмета і одного про-
фесора, під головуванням директора чи інспектора ліцею. Екзаменували сту-
дентів з усіх головних і додаткових предметів. На наступний рік переводили 
ліцеїстів, які отримали середній бал за всі іспити не менше «3», за умови, що 
лише один додатковий предмет міг бути оцінений на «2». Студент, який не 
виконував ці вимоги, залишався ще на рік на цьому ж курсі, але за весь пері-
од навчання в ліцеї повторний курс допускався лише двічі, тобто загальний 
термін навчання міг бути подовжений тільки на два роки. Відповідно до § 20 
Правил головними іспитами першокурсників були богослів’я, енциклопедія 
законознавства, державні закони, цивільні закони, річний і короткий іспито-
вий твір, а додатковими – російська словесність, російська історія, французь-
ка або німецька мови. Тож для переведення на другий курс студенту необхід-
но було мати сумарну кількість балів не менше 15 з головних предметів та 
мінімум дев’ять балів – із додаткових. Щоб стати третьокурсником, ліцеїсти 
складали богослів’я, енциклопедію законознавства, кримінальні закони, за-
кони державного благоустрою та цивільні закони, річний і іспитовий твір 
та додатково російську словесність, російську історію, російську й загальну 

588  Троцина К. Е. Историческое развитие судоустройства в России от времени Великого 
Князя Иоанна ІІІ до наших дней. Рассуждение Студента Лицея Князя Безбородко Константина 
Троцины. Киев, 1847. 353 с. 

589  Троцина К. Е. История судебных учреждений в России. Санкт-Петербург: Тип. Э. Вей-
мара, 1851. 386+VІІ с. 

590  Правила лицея князя Безбородко. Журнал Министерства народного просвещения. 1874. 
Ч. CLXXI. Отд. I. С. 8–20.
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статистику, французьку або німецьку мову. Загальна сума балів за іспити з 
головних предметів мала бути не менше 18, а з додаткових – не менше 12 
балів.

Детальну регламентацію мали й випускні іспити. Студентів атестували з 
усіх предметів, які вивчалися протягом усього строку навчання в ліцеї. Від-
так, випускники складали 12 головних (богослів’я, енциклопедія законодав-
ства, державні закони, цивільні закони, цивільне судочинство, кримінальні 
закони, кримінальне судочинство, поліцейські закони, закони державного 
благоустрою, закони про фінанси, річний та іспитовий твори) та чотири до-
даткових (російська словесність, російська історія, російська і загальна ста-
тистика, французька або німецька мови) іспитів. Їх проводила Рада ліцею, 
яка давала свій висновок «про удостоєння атестатів з правом на чин ХІІ чи 
ХІV класу». Для отримання атестата з правами ХІІ класу Табелі про ранги 
необхідно було отримати середній бал «4» з головних предметів, за умови 
що жоден окремий предмет не був оцінений нижче «3» балів та середній 
бал і бал за кожний окремий додатковий предмет не менше «3» балів. Отже, 
такі претенденти одержували з головних предметів від 45 до 55 балів, а з 
додаткових – мінімум 12 балів. Середній бал за всі іспити не нижче «3», при 
можливій лише одній «2» з додаткових предметів давав право на отримання 
атестата з правом на чин ХІV класу, відтак студент повинен був набрати від 
33 до 44 балів з головних предметів та щонайменше 12 балів – з додаткових. 
Зазначимо, що незалежно від результатів іспитів, атестат не видавали сту-
дентам, поведінка яких була визнана незадовільною. Підставою для такого 
рішення був висновок інспектора ліцею, який здійснював нагляд за мораль-
ністю студентів.

Отже, за змістом правової освіти ліцей відповідав вищій школі, але був 
утилітарним закладом, де готували юристів-практиків із необхідними зна-
ннями і достатніми навичками в конкретних вузьких сферах юридичної ді-
яльності.

2.5.3. Наукові дослідження ліцейських викладачів права
У гімназії вищих наук князя Безбородька юридичні науки були представ-

лені кількома навчальними дисциплінами: природне право, державне право, 
народне право, римське право, історія римського права, російське цивільне 
та кримінальне право із судочинством. Відповідно до штату передбачалося 
дві посади професорів політичних та юридичних наук. Професором кафедри 
політичних наук був М. В. Білевич (1779–після 1833). Він читав лекції з те-
орії права природного, право державне і народне, історію римського права, 
теорію права загального кримінального, римське цивільне право, практичну 
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частину приватного російського цивільного та кримінального судочинства 
і основи державного господарства. Кафедру юридичних наук із 1825 р. обі-
ймав професор М. Г. Білоусов (1799–1854). Він читав римське право і істо-
рію римського права, право природне, історію філософії права і природного 
права. Не зважаючи на досить широке вивчення юриспруденції, в гімназії 
науковою розробкою правових проблем у цей час викладачі не займалися, 
викладання велося з використанням загальновживаних посібників, принай-
мні власних опублікованих праць цих професорів не виявлено.

Натомість у Юридичному ліцеї князя Безбородька згідно зі Статутом 
1840 р. було утворено чотири юридичні кафедри: енциклопедії законознав-
ства і державних законів; законів поліцейських і кримінальних із судочин-
ством; законів цивільних; законів казенного управління, штатними виклада-
чами яких і були правознавці ліцею. Такий поділ кафедр був сталим і проіс-
нував до реорганізації закладу. Тож здобутки викладачів ліцею здійснено з 
урахуванням їх діяльності на цих кафедрах.

З кафедри енциклопедії законознавства і державних законів читали одну 
теоретико-правову дисципліну – енциклопедію законознавства. Кафедри іс-
торії права в ліцеї не передбачалося, а історико-правові предмети в навчаль-
ному плані закладу були відсутні. Лише після реформ 1860-х рр. ліцеїстам 
запропонували вивчати історію іноземних законодавств, історію філософії 
права та історію руського права. Також кафедра забезпечувала викладання 
курсу «державні закони». Штатними викладачами кафедри були Я. К. Цім-
мерман (1841–1859) та М. Д. Затиркевич (1859–1875). Водночас в окремі 
роки, до викладання цих дисциплін 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.

Першим викладачем кафедри енциклопедії законознавства і державних 
законів став Я. К. Ціммерман (1817–1887). Він читав енциклопедію зако-
нознавства за посібником К. О. Неволіна, а державні закони – за власними 
нотатками. За роки праці в ліцеї ним була підготовлена магістерська дисерта-
ція «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)591. У 1859 р. він був призначений на по-
саду директора 2-ї Одеської гімназії. 

591  Годовой отчет лицея князя Безбородко за истекший учебный год 1856/57. ЦДІА України 
(Центр. держ. істор. архів України). Ф. 707. Оп. 24. Спр. 24. Арк. 561. 
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Наступник Я. К. Ціммермана М. Д. Затиркевич (1831–1893) викладав 
ліцеїстам енциклопедію права, а також курси «історія філософії права» та 
«історія державного права найважливіших народів стародавніх і нових». У 
1866 р. він 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 у 1874 р. в Казанському універси-
теті, отримавши ступінь магістра державного права. Ця праця присвячена іс-
торії створення російської держави та її державного ладу в домонгольський 
період. Утворення політичного ладу держави він розумів як кінцевий резуль-
тат боротьби народів і станів, а формування держави пов’язував із теорією 
завоювання. Мав учений і більш ранню актову промову «О происхожде-
нии и значении дворянства в развитии общественных отношений России» 
(1861 р.)592.

Окремі здобутки філософсько-правового та історико-правового спряму-
вання мали й інші ліцейські викладачі. Щоправда, М. І. Пілянкевич (1819–
1856) та П. Н. Даневський (1820–1892) підготували свої твори вже за меж-
ами ліцею. Так, М. І. Пілянкевич кгигу «История философии права» (Київ, 
1870) написав, працюючи в Університеті св. Володимира, яку опублікували 
(за підтримки та за редакцією М. К. Ренненкампфа) лише через 14 років піс-
ля смерті вченого. П. Н. Даневський «Историю образования Государствен-
ного совета в России» (Санкт-Петербург, 1859) видав у Санкт-Петербурзі. 
Лекції з історії руського права та курс «Про державу» читав викладач ка-
федри законів поліцейських і кримінальних із судочинством П. К. Скорделі 
(1846–1918). Але підготовлені ним відповідні конспекти лекцій залишилися 
в рукописах593.

Двадцять сім років (1842–1869 рр.) кафедру законів поліцейських і кримі-
нальних із судочинством обіймав І. А. Максимович (1810 – після 1881). Він 
був вихованцем Університету св. Володимира, учнем С. О. Борогодського, 
М. І. Даниловича, К. О. Неволіна, С. М. Орнатського. Наукові інтереси вчено-
го були спрямовані на дослідження понять злочину та покарання за давньо-
руським правом. У 1845 р. він захистив магістерську дисертацію «О разви-
тии идеи преступления, по смыслу памятников русского законодательства» 
(Київ, 1845). Таку ж назву мала й актова промова, виголошена ним у ліцеї та 

592  Извлечение из отчета по лицею князя Безбородка за 1861 г. Журнал Министерства на-
родного просвещения. 1862. Ч. СXVІ. С. 138.

593  Скордели П. К. Конспект лекций по истории руського права, читаемых в лицее кн. Без-
бородко. 1871 г. ІР НБУВ (Інститут рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 147. 
Спр. 18; Скордели П. К. Курс лекций о государстве. 90-е года ХІХ ст. ІР НБУВ (Інститут рукопи-
су Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 147. Спр. 60.
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опублікована в 1845 році594. Не менш ґрунтовними були його розвідка «Об 
уголовных наказаниях в России» (Київ, 1853) та підготовлена на її основі ак-
това промова. Ці праці охарактеризував П. С. Берзін595. Окрім цього, для уро-
чистого акту в 1860 р. професор написав промову «Об английском областном 
учреждении и управлении общественном или т. н. самоуправлении и о воз-
можности применения их в России»596. У звітах ліцею знаходимо й відомості 
про підготовлені ним посібники «Руководство к познанию законов полицей-
ских 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.)597. 

Упродовж 1871–1875 рр. лекції з кримінально-правових дисциплін читав 
П. К. Скорделі. Архівні джерела сповіщають про підготовку ним праці «Курс 
русского уголовного судопроизводства по Судебным уставам 1864 г.»598. У 
рукописах залишилися його численні конспекти лекцій599. А серед опубліко-
ваних праць варта уваги книга «Уголовное судопроизводство. Лекции. Ч. 1.» 
(Київ, 1872).

594  Максимович И. А. О развитии идеи преступления, по смыслу памятников русского за-
конодательства. Речь и историческая записка, написанная для прочтения в торжественном со-
брании лицея князя Безбородка и Нежинской гимназии бывшем 1845 г. июля в 29 день. Киев: 
Унив. тип., 1845. С. 1–86.

595  Берзін П. С. Київська школа кримінального права (1834–1960 рр.): історико-правове до-
слідження. 2-ге вид. переробл. і доповн. Київ: «ВД «Дакор», 2013. С. 889–901.

596  Отчет по лицею князя Безбородко за 1860 год. ЦДІА України (Центр. держ. істор. архів 
України). Ф. 707. Оп. 27. Спр. 467. Арк. 188. 

597  Извлечение об ученых и литературных трудах профессоров и прочих преподавателей в 
учебных заведениях Министерства народного просвещения за 1849 г. Журнал Министерства 
народного просвещения. 1851. Ч. LХІХ. Отд. ІІІ. С. 17; Извлечение из отчета по Министер-
ству народного просвещения за 1857 г. Журнал Министерства народного просвещения. 1858. 
Ч. XСVІІІ. Отд. I. С. 67; Отчет по лицею князя Безбородко за 1864 г. Журнал Министерства 
народного просвещения. 1865. Ч. СХXVІ. С. 164.

598  Отчет о состоянии лицея князя Безбородко за 1872 год. ЦДІА України (Центр. держ. істор. 
архів України). Ф. 707. Оп. 38. Спр. 161. Арк. 10. 

599  Скордели П. К. Вступительная лекция об уголовном праве, читаная в Нежинском лицее 
кн. Безбородко. 70 гг. ХІХ ст. ІР НБУВ (Інститут рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадсь-
кого). Ф. 147. Спр. 16.; Скордели П. К. Лекция о гражданском праве, читанная в лицее кн. Без-
бородко. 1874 г. ІР НБУВ (Інститут рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 147. 
Спр. 16а; Скордели П. К. Конспект лекций о преступности / 70 гг. ХІХ ст. ІР НБУВ (Інститут 
рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 147. Спр. 17; Скордели П.К. Конспект 
лекций по уголовному праву, записанных студентами Нежинского лицея кн. Безбородко Скан-
дровым А. П. и Коробкой И. С. и др. 1871 г. ІР НБУВ (Інститут рукопису Нац. б-ки України ім. 
В. І. Вернадського). Ф. 147. Спр. 19; Скордели П. К. Конспект лекций по уголовному судопроиз-
водству, написанный студентами Нежинского лицея кн. Безбородко. ІР НБУВ (Інститут рукопи-
су Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 147. Спр. 25.
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На кафедрі законів цивільних послідовно працювали: М. І. Пілянкевич 
(1841–1843), П. Н. Даневський (1843–1853), К. О. Царевский (1853–1866), 
А. М. Черепов (1866–1867), І. П. Забугін (1867–1875). Їх науковий доро-
бок у галузі цивілістики був різним. Так, М. І. Пілянкевич, через два роки 
праці в ліцеї, був направлений у Берлін вивчати енциклопедію права. Піс-
ля повернення на батьківщину він працював в Університеті св. Володими-
ра та підготував «Руководство к изучению новой истории положительных 
законодательств»600, склав посібник для вивчення історії французького за-
конодавства та вже згадану вище книгу з історії філософії права. Усього 
один рік в ліцеї викладав А. М. Черепов (?) тож наукових праць, напевно, 
не готував. Не залишив друкованих творів і І. П. Забугін (1846–1875), життя 
якого обірвала передчасна смерть. Натомість активну наукову діяльність вів 
К. О. Царевський (1830–1894). Він перекладав іноземні твори, зокрема пра-
цю Р. Ієринга «О существе юридического формализма»» (Журнал Минис-
терства юстиции, 1860). Мав дві актові промови (1856 р. та 1864 р.), остан-
ня була за темою: «О риске по обстоятельству, возникающего из договора 
купли-продажи»601. Архівні матеріали свідчать й про роботу вченого над 
дисертацією «Об имущественных отношения супругов по русскому праву». 
Він видав кілька статей про статут військово-морського суду та про вивчення 
права у вищій школі. 

Став відомим ученим П. Н. Даневський. У 1845 р. він захистив магістер-
ську дисертацію на тему «О выкупе родовых имуществ». За роки праці в Ні-
жині ним була підготовлена й праця «История межевого законодательства в 
России». Вчений досліджував історію місцевого права та законодавства, про-
читав та опублікував актову промову «Речь об источниках местных законов, 
действующих в некоторых губерниях Российской империи» (Київ, 1846), яка 
згодом була допрацьована та перевидана у Санкт-Петербурзі під заголовком 
«Об источниках местных законов некоторых губерний и областей России»» 
(Санкт-Петербург, 1857). Є свідчення про те, що вчений у 1847 р. збирав 
матеріали для «Истории российских гражданских законов» і підготував два 
твори: «Введение в науку гражданских законов» та «История развития за-
конов об опеке и попечительстве в России»602.

600  Извлечение об ученых и литературных трудах профессоров и прочих преподавателей в 
учебных заведениях Министерства народного просвещения за 1855 г. Журнал Министерства 
народного просвещения. 1857. Ч. ХСІІІ. Отд. ІІІ. С. 16.

601  Годовой отчет по лицею князя Безбородко за 1856 г. ЦДІА України (Центр. держ. істор. 
архів України). Ф. 707. Оп. 23. Спр. 51. Арк. 24; Отчет по лицею князя Безбородко за 1864 год. 
Журнал Министерства народного просвещения. 1865. Ч. СХXVІ. С. 161–168.

602  Годовой отчет за 1846/47 и 1847 гражданский год по лицею князя Безбородко. ЦДІА Укра-
їни (Центр. держ. істор. архів України). Ф. 707. Оп. 14. Спр. 41. Арк. 135; Извлечение об ученых 
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Лекції з цивільного права читав і викладач кафедри законів поліцейських 
і кримінальних із судочинством П. К. Скорделі. Щоправда, підготовлений 
ним курс лекцій не було видано603.

Найчастіше змінювалися викладачі кафедри законів казенного управління. 
Тут працювали: А. А. Глушановський (1842–1844), М. Х. Бунге (1845–1850), 
В. А. Незабитовський (1851–1853), О. Ф. Янишевський (1853–1860), Л. І. Жда-
нович (1861–1862; 1866–1873), І. Ю. Патлаєвський (1863–1866) та М. П. Ясно-
польський (1873–1876). А також у 1850/51 н. р. закони казенного управління 
викладав П. Н. Даневський, професор кафедри законів цивільних604.

Першим викладачем кафедри став А. А. Глушановський (1816–1902), 
випускник юридичного факультету Університету св. Володимира, який до 
переїзду в Ніжин працював викладачем історії і статистики в Кам’янець-
Подільській, а потім – в Новгород-Сіверській гімназіях. У ліцеї він пробув 
два роки і був переведений синдиком в Університет св. Володимира, а згодом 
– директором гімназії в Полтаві.

У 1845 р. кафедру посів М. Х. Бунге (1823–1895), згодом відомий вчений 
та державний діяч. У 1847 р. після захисту в Університеті св. Володимира 
дисертації «Исследование основ торгового законодательства Петра Велико-
го» молодий дослідник став магістром державного права. У Ніжині він роз-
почав вивчати й проблеми кредиту. Так, у 1849 р. ним було підготовлено ак-
тову промову «О кредите»605. Вже в Києві, куди перебрався вчений у 1850 р., 
він захистив докторську дисертацію на тему: «Теория кредита» (Київ, 1852).

Наступним викладачем кафедри став В. А. Незабитовський (1824–1883), 
згодом – відомий учений-міжнародник. Утім зауважимо, що ніжинський пе-
ріод його наукової діяльності пов’язаний з дослідженнями історії російсько-
го права загалом та фінансового зокрема. У 1852 р. він захистив дисертацію 
«О податной системе в Московском государстве, со времени установления 
единодержавия до введения подушного оклада Петром Великим» (Київ, 
1851). У наступному році вчений виступав в урочистому акті ліцею з допо-
віддю «Очерк системы казенных доходов в России со времени императора 

и литературных трудах профессоров и прочих преподавателей в учебных заведениях Министер-
ства народного просвещения за 1847 г. Журнал Министерства народного просвещения. 1849. Ч. 
LХІ. Отд. ІІІ. С. 22.

603  Скордели П. К. Лекция о гражданськом праве, читаная в лицее кн. Безбородко. 1874 г. ІР 
НБУВ (Інститут рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 147. Спр. 16 а. 

604  Отчет о преподавании законов казенного управления во втором полугодии 1850/51 уч. 
года. ВДАЧО в м. Ніжині (Відділ державного архіву Чернігівської області в м. Ніжині). Ф. 1359. 
Оп.1. Спр. 432. Арк. 37.

605  Извлечение об ученых и литературных трудах профессоров и прочих преподавателей в 
учебных заведениях Министерства народного просвещения за 1849 г. Журнал Министерства 
народного просвещения. 1851. Ч. LХІХ. Отд. ІІІ. С. 17.
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Петра Великого до кончины императрицы Екатерины II»606. Згодом, ставши 
ад’юнктом Університету св. Володимира по кафедрі загальнонародного пра-
ва, він зажив слави відомого вченого-міжнародника.

Упродовж 1853–1860 рр. викладачем кафедри був ще один випускник 
Університету св. Володимира О. Ф. Янишевський (1833–1860).  Для уро-
чистого акту ліцею в 1858 р. він підготував промову «О государственных 
кредитах»607. Але життя молодого юриста обірвала передчасна смерть.

Сферу наукових інтересів викладача Л. І. Ждановича (1834 – бл.1901) 
становили фінансово-правові проблеми. Через рік викладацької діяльності в 
ліцеї його відрядили за кордон для вивчення фінансового права і державного 
благоустрою. У Ніжин він повернувся в 1866 р. і з цього часу до 1873 р. вче-
ний читав ліцеїстам фінансову науку. Серед його праць відома актова про-
мова «Краткий очерк развития сельского хозяйства и сельско-хозяйственной 
науки»608.

Серед праць інших викладачів кафедри варті уваги роботи І. І. Пат-
лаєвського (1839–1883). Першим його твором стала виголошена в 1865 р. 
промова «Реформы в финансовом законодательстве настоящего царствова-
ния» (1865)609. 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 торго-
вих відносин Росії з іншими народами, зокрема європейськими. Окремим 
предметом дослідження стала історія монетної системи та вплив видобутку 
золота й срібла (розроблення золотих і срібних копалень у Росії) на ринки 
Європи в ХVІІІ столітті. Більш пізні його книги: докторська дисертація «Те-
ория 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» (Санкт-Петербург, 1887) зробили йому ім’я в науці фі-
нансового права. 

Перші наукові праці М. П. Яснопольський (1846 – бл. 1920) опублікував 
ще не працюючи в ліцеї. Зокрема, нарис «Железные дороги из Малорусско-

606  Извлечение об ученых и литературных трудах профессоров и прочих преподавателей в 
учебных заведениях Министерства народного просвещения за 1853 г. Журнал Министерства 
народного просвещения. 1855. Ч. LХХХV. Отд. ІІІ. С. 21.

607  Годовой отчет по лицею князя Безбородко за истекший 1857/58 учебный год. ЦДІА Укра-
їни (Центр. держ. істор. архів України). Ф. 707. Оп. 24. Спр. 348. Арк. 667. 

608  Отчет о состоянии лицея князя Безбородко за 1872 год. ЦДІА України (Центр. держ. істор. 
архів України). Ф. 707. Оп. 38. Спр. 161. Арк. 10.

609  Отчет по лицею князя Безбородко за 1865 год. Журнал Министерства народного про-
свещения. 1865. Ч. СХXХІІ. С. 49.
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го края к Балтийскому морю» був надрукований у «Санкт-Петербургских 
Ведомостях» в 1868 р. Уже в Ніжині він написав і опублікував праці 
«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, го-
туючи актову промову 1873 р., він зацікавився й темою, яка в майбутньому 
стане його дисертаційним дослідженням: «О географическом распределении 
государственных доходов и расходов в России»610. Згодом М. П. Яснополь-
ський стане одним із фундаторів київської школи фінансового права.

Підсумовуючи зауважимо, що оскільки ліцей був практичною школою, то 
будь-яких функцій наукової діяльності він не виконував, але його професо-
ри активно долучалися до наукових розробок. Кафедральна структура ліцею 
дала змогу виділити чотири напрями, за якими активно велися наукові до-
слідження: у галузі державного, фінансового, цивільного та кримінального 
права. І хоча вчені ліцею теоретико- та історико-правових розвідок не здій-
снювали, переважна більшість їхніх галузевих праць, традиційно для того 
часу, мали історико-правовий характер.

* * *
Отже, з моменту заснування заклад тричі змінював свій статус: гімназія 

вищих наук (1820–1832) із гуманітарним профілем навчання, фізико-мате-
матичний ліцей (1832–1840) і, нарешті, юридичний ліцей (1840–1875). Мета 
діяльності закладу в усі періоди його існування була закріплена на законо-
давчому рівні, а саме: підготовка юнаків до державної служби. Більш конкре-
тизовану мету – поширення ґрунтовних знань вітчизняного законодавства 
визначав статут Юридичного ліцею, тож саме він упродовж 1840–1875 рр. 
здійснював підготовку фахівців у галузі юриспруденції.

Однак у період функціонування гімназії вищих наук (1820–1832 рр.) 
практикувалося широке вивчення права. 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 вивчення основ природного права, основ загально-
народного права і державного господарства, короткої історії римського зако-

610  Яснопольский Н. П. О географическом распределении государственных доходов и расхо-
дов в России. Опыт финансово-статистического исследования. Киев, 1890. Т. 1. С. 1.
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нодавства і основ римського права, російського цивільного та кримінального 
права. Згодом перелік правових дисциплін було доповнено державним пра-
вом і наукою про фінанси, історією права, римським правом з його історією, 
російським цивільним і кримінальним судочинством.

Оскільки гімназія вищих наук займала проміжний щабель між універси-
тетами та губернськими гімназіями, то у сфері управління, способах фор-
мування викладацького складу, організації навчального процесу, статусу 
вихованців та випускників вона поєднувала елементи як університетів, так 
і губернських гімназій. Основною формою занять були уроки, а контроль 
знань здійснювали на річних приватних (індивідуальних) і публічних іспи-
тах. Вихованці гімназії (учні) поділялися на пансіонерів (були на утриманні 
закладу) та вільноприходящих.

Натомість Юридичний ліцей за організацією навчального процесу, струк-
турою та правами був наближений до університету, але юридична освіта в 
ньому носила утилітарний характер. Повний курс навчання становив три 
роки, навчальний рік поділявся на півріччя. Викладання зводилося до ґрун-
товного вивчення законодавства, а не права як явища. Тобто, була створена 
спеціальна юридична школа для підготовки юристів-практиків, суддів, слід-
чих, нотаріусів та інших чиновників судових установ, викладання носило 
суто практичний характер, а вивчення наукових предметів свідомо ігнору-
валось. Юридичні кафедри були сформовані за принципом об’єднання одна-
кової кількості томів Зводу законів Російської імперії. Усього діяло чотири 
кафедри права: енциклопедії законознавства і державних законів; законів ка-
зенного управління; законів цивільних; законів поліцейських і кримінальних 
із судочинством. Вивчення теоретико-правових (окрім енциклопедії законоз-
навства) та історико-правових дисциплін не передбачалося, хоча в 1860-х рр. 
читали історію іноземних законодавств та історію філософії права.

Якщо управління гімназією зосереджувалося в руках директора, а окремі 
функції він здійснював разом із інспектором, наглядачами чи конференцією 
професорів, то система органів управління в Юридичному ліцеї була близька 
до університетської. Вищою посадовою особою був директор, а найвищим 
колегіальним органом – Рада ліцею у складі директора, інспектора та профе-
сорів. Щоправда, на відміну від рад університетів та Рішельєвського ліцею, 
які здійснювали й управлінські та консультативні функції, повноваження 
ради Ніжинського ліцею обмежувалися лише питаннями навчального про-
цесу. Як і в університетах, всі господарські питання вирішувало правління, а 
порядок підтримувала ліцейська поліція.

У період діяльності гімназії – це був закритий навчальний заклад для ді-
тей незаможних місцевих (переважно чернігівських та полтавських) дворян, 
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духовенства та військових, пізніше підбір вихованців став більш демократич-
ним і вищу освіту могли отримувати діти міщан та селян. Тож вихованцями 
переважно ставали українці. Набір студентів до ліцею спочатку здійснювався 
за вступними іспитами з усіх гімназичних предметів, із 1860 р. діяли загальні 
правила вступу до університетів, щоправда в дещо спрощеному варіанті, що 
давало змогу ліцею вирішувати проблему укомплектування студентського 
складу. Згодом прийом в ліцеїсти проводився лише за атестатом зрілості чи 
свідоцтвом про успішно складені іспити гімназичного курсу, тобто вимоги 
були ідентичними до вступних вимог імператорських університетів.

Основними видами комунікації викладача і ліцеїста, як і в університе-
тах, були лекції. Проте були спроби облаштувати й інноваційні для того часу 
практичні заняття та юридичну клініку, де практикувалося: вивчення та роз-
бір законодавчих актів, судових справ, юридичних казусів, підготовка доку-
ментів. Окремим видом навчальної діяльності ліцеїстів були річні письмові 
твори та конкурсні наукові роботи на золоті та срібні медалі. Для оцінювання 
знання діяла шестибальна шкала: від «0» до «5». Перевірку знань здійсню-
вали на річних (перевідних) та випускних іспитах, які мали детальну регла-
ментацію.

Підтвердженням належності закладу до вищої школи був високий статус 
її випускників. Атестат гімназії прирівнювався до атестата університету. По 
її закінченню 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 отримували офіцерський чин. Натомість табель-
но-посадовий статус випускників ліцею був дещо змінений. 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 університе-
тів, так і Рішельєвського ліцею. Маючи права на чин ХII або ХIV класу, вони 
не отримували звання кандидата чи дійсного студента.

Свої особливості мала й процедура формування викладацького корпусу. 
В гімназії існували посади професорів та учителів нижчих класів, які за пра-
вовим статусом прирівнювалися: перші до професорів університетів, другі 
– до вчителів губернських гімназій. Кандидатів на ці посади пропонував по-
чесний попечитель або обирала конференція професорів, з подальшим за-
твердженням на посадах міністром. Викладацький корпус ліцею складався 
з професорів (посади ад’юнкта не існувало), порядок їх обрання чи призна-
чення та вимоги до кандидатів відповідали вимогам університетських стату-
тів. Ліцейські професори прирівнювалися до своїх університетських колег 
та мали ті ж пільги, зокрема й щодо пенсій, але вони, як і їхні колеги з Ріше-
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льєвського ліцею, не вважалися вченими, а їх зарплатня була значно нижчою, 
ніж у професора університету чи вчителя губернської гімназії. Це спричиня-
ло плинність кадрів та негативно позначалося на діяльності закладу.

Однак професорська колегія закладу була фаховою. В гімназії працювали 
два професори права – М. В. Білевич та М. Г. Білоусов. Повний же список 
правників Юридичного ліцею налічував 16 осіб, серед яких такі маститі вче-
ні, як: М. Х. Бунге, П. Н. Даневський, І. А. Максимович, В. А. Незабитов-
ський, І. І. Патлаєвський, М. П. Яснопольський, а також А. А. Глушановский, 
І. П. Забугін, М. Д. Затиркевич, Л. І. Жданович, М. І. Пілянкевич, П. К. Скор-
делі, А. М. Черепов, К. О. Царевский, Я. К. Ціммерман, А. Ф. Янишевский. 
Вимоги на посади професорів передбачали наявність наукового ступеня. 
Тож викладачі захищали дисертації, а також готували наукові й навчальні ви-
дання. У ліцеї було збережено і внутрішні атрибути вищого навчального за-
кладу: щорічні урочисті акти, на яких професори презентували свої наукові 
розвідки. Тематика цих робіт переважно формувалася за предметом правової 
кафедри, яку обіймав професор. Відтак певні наукові здобутки мали вчені у 
сфері державного, фінансового права, цивільного, кримінального права та 
судочинства. Відомі й окремі твори філософсько-правового спрямування та 
лекційні курси із історії руського права (М. І. Пілянкевич, П. К. Скорделі). 

У сфері державного права було підготовлено праці з історії міський станів 
та міських обивателів, історії створення російської держави та її державного 
ладу, історії становлення дворянства та його вплив на розвиток суспільних 
відносин Росії (Я. К. Ціммерман, М. Д. Затиркевич). 

Особливо активно в ліцеї розроблялася фінансово-правова проблемати-
ка. Серед наукових тем, які вивчалися ніжинськими вченими (М. Х. Бунге, 
В. А. Незабитовський, І. І. Патлаєвський, М. П. Яснопольський), були до-
слідження основ торгового законодавства та історії торгових відносин Росії 
з іншими народами. Цікаві розвідки торкалися проблем кредиту, податкової 
системи Росії, грошового ринку та теорії грошового обігу. Оригінальні праці 
були присвячені системі казенних доходів, проблемі розподілу державних 
доходів і видатків, особливостям торгівлі південно-західного краю.

Досить непогані наукові результати мали ніжинські цивілісти (К. О. Ца-
ревський, П. Н. Даневський). Досліджувалися загальнотеоретичні питання 
науки цивільного права, місцеві закони та їх джерела. Предметом наукових 
розвідок були також майнові відносини подружжя, викуп родових маєтків, 
межове законодавство в Росії. Вивченню піддавалися історія російських ци-
вільних законів, історія розвитку законів про опіку і піклування.

У центрі наукових досліджень представників кримінально-правової на-
уки були як питання загальної частини кримінального права (понять злочину 
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та покарання), так і особливої (вчення про окремі злочини та їх покарання), 
а також питання кримінального судочинства. У Ніжині були підготовлені й 
перші самобутні навчальні посібники для вивчення законів поліцейських та 
кримінальних і кримінального судочинства (І. А. Максимович, П. К. Скор-
делі).

Отже, відкритий з волі та на кошти засновників у провінційному Ніжині 
заклад не був урядовим проектом, тож сприяти його розвитку влада не поспі-
шала. Його близькість до Києва, де відкрився Університет св. Володимира, 
відволікала студентів і викладачів. Однак заклад справив значний вплив на 
розвиток культурного і громадського життя Ніжина і прилеглих регіонів та 
підготував значну кількість юристів-практиків. Серед його випускників були 
відомі державні та громадські діячі, вчені й літератори. В перший період іс-
нування гімназії атестати про вищу освіту отримало 102 особи. Натомість 
випускниками Юридичного ліцею стали 848 осіб, більше 50 % яких отрима-
ли «відмінні атестати», що було свідченням престижу закладу та високого 
рівня юридичної освіти в ньому.

2.6. Юридичні студії та професори-юристи 
Львівського ліцею (1805–1817)

У австрійській системі освіти ліцеї, так само як і в Російської імперії, 
уособлювали зразки елітарних шкіл. Ці заклади, які спочатку мали назву «фі-
лософських студій», давали освіту, за рівнем, вищу від середньої. Вони мали 
дворічний строк навчання і були обов’язковим підготовчим етапом перед 
вступом до університету. Тобто систему австрійських державних навчаль-
них закладів становили: гімназії – філософські студії (ліцеї) – університети. 

На західноукраїнських землях, які входили до Австрійської імперії, було 
засновано кілька філософських студій (ліцеїв). Вони діяли в містах, де функ-
ціонували гімназії, і нерідко існували при цих гімназіях як дворічні філософ-
ські студії для підготовки до університетських наук. Хоча в їх структурі, як 
і в університетах, формувалися наукові кафедри, очолювані професорами, 
вони, переважно, давали базові знання загальноосвітнього рівня. За даними 
І. Є. Курляк, такі заклади діяли у Чернівцях (1814–1847), Перемишлі (1820–
1847), Тернополі (1823–1848), Тарнові (1834–1849)611. «Філософські ліцеї» 
західноукраїнських міст припинили своє існування у зв’язку з проведенням 
австрійською владою реформи середньої школи, що передбачала збільшен-

611  Курляк І.Є. Класична освіта на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ 
століття). Історико-педагогічний аспект. Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. С. 61.
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ня строку навчання та розширення змісту гімназичної освіти. Тож упродовж 
1847–1849 рр. вони злилися з гімназіями.

Але статус ліцею першим на українських територіях австрійської держави 
отримав Львівський ліцей (1805–1817), який за організаційно-навчальним та на-
уковим рівнем був значно вищим порівняно з подібними закладами імперії. Його 
існування та діяльність нерозривно пов’язані з історією Львівського університе-
ту. Власне ліцей не був окремим новим закладом, зі своєю історією становлен-
ня та розвитку, а став правонаступником Львівського університету, коли той з 
об’єктивних причин змінив свій статус.

Львівський університет був заснований 20 січня 1661 р., коли король Речі 
Посполитої Ян ІІ Казимир підписав привілей, який надавав єзуїтській колегії у 
Львові «гідність академії і титул університету» з правом викладання всіх уні-
верситетських дисциплін та присудження вчених ступенів бакалавра, магістра, 
ліценціата та доктора612. Заклад був структурою Ватикану і повністю перебу-
вав під контролем єзуїтського ордену. Очолював заклад ректор, призначений 
генералом ордену єзуїтів. Він же спочатку керував і факультетами, а з другої 
половини ХVІІІ ст. ці обов’язки перейшли деканам. Викладання здійсню-
вали професори. В університеті діяло два факультети – теологічний та філо-
софський, а в ХVІІІ ст. – факультет мов та вільних мистецтв613. Навчальний 
процес проводився за програмою єзуїтських шкіл, але згодом ця програма 
стала помітно змінюватися. З початку ХVІІІ ст. в університеті призначали 
окремого професора канонічного права. Запроваджувалися й інші нові пред-
мети: математичні науки (фізика і математика), сучасні мови (французька 
та німецька), географія, історія, музика та співи614. Однак вже в другій поло-
вині століття єзуїти стали втрачати вплив на університети. А після розпуску 
ордену в 1773 p. були ліквідовані культурно-освітні інституції, якими керував 
орден615. Відтак Львівський університет закрили, що, безперечно, негативно 
позначилось на житті регіону.

Водночас галицькі землі, якими володіла Польща, за першим поділом Речі 
Посполитої в 1772 р. відійшли до Австрійської монархії (з 1806 р. Австрійська 
імперія) і утворили нову провінцію (край) «Королівство Галичини та Лодоме-

612  Кметь В. Єзуїтський колегіум та початки університету у Львові. Львів : Вид-во НТШ, 
1997. 167 с.

613  Кметь В. Львівський єзуїтський університет (1661–1773). Encyclopedia. Львівський на-
ціональний університет імені Івана Франка : в 2 т. / вид. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Ло-
зинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 2011. Т. 1 : А–К. С. 28, 30.

614  Там само. С. 33.
615  Львівський університет : монографія / відп. ред. В. Чугайов. Львів : Вид-во при Львів. 

держ. ун-ті вид. об’єднання «Вища школа», 1986. С. 18.
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рії» з адміністративним центром у Львові. Створення нової крайової адміні-
страції потребувало значної кількості чиновників, що формувало своєрідне 
«державне замовлення» на кваліфіковані кадри. Саме необхідність підготовки 
таких кадрів і спричинила відновлення Львівського університету. 

Урочисте відкриття закладу відбулося 16 листопада 1784 р. на підставі спе-
ціального диплома австрійського імператора Йосифа II. Львівський університет 
мав ті ж права, що й інші університети Австрійської монархії, зокрема надавав 
право захисту докторських, ліценціатських та магістерських праць616. Тоді він 
складався з чотирьох факультетів: філософського, теологічного, юридичного та 
медичного617. За середньовічною традицією філософський факультет виконував 
роль підготовчої освітньої сходинки. Тобто, закінчивши філософський факуль-
тет, де впродовж трьох років опановували природничі, технічні й гуманітарні 
дисципліни, студенти переходили на інший фаховий факультет і ще чотири роки 
вивчали право, медицину чи богослів’я.

Управління університетом здійснював академічний сенат у складі ректо-
ра, деканів та сеньйорів (найстарших за віком і стажем професорів). Ректора 
обирали з професорів лише на один рік. Одна й та ж особа могла бути рек-
тором не більше трьох каденцій618. Адміністративні функції на факультетах 
здійснювали декани (теж обиралися на один рік), які опиралися на профе-
сорську раду.

Навчання відбувалося у формі лекцій та практичних занять, які прохо-
дили в чіткій послідовності впродовж року з невеликими перервами під час 
релігійних свят. Кожні півроку поважна комісія професорів проводила іспи-
ти з усіх навчальних предметів. Для такої іспитової сесії відводився цілий 
місяць. Знання оцінювали з урахуванням лекційних занять за стандартом: 
prima cum eminentie (І. Е. – одиниця з підвищенням), prima (І – одиниця), 
seconda (ІІ – двійка), tertia (ІІІ – трійка). Негативною оцінкою була трійка, 
перескладати яку дозволялося лише один раз619. Викладання велося спочатку 
латинською, а потім і німецькою мовами. А в заснованому при університеті 

616  Крикун М. Львівський університет австрійського періоду (1784–1918). Encyclopedia. 
Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / вид. рада : І. О. Вакарчук (го-
лова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) 
та ін. Львів : ЛНУ ім. І. Франка. 2011. Т. 1 : А–К. С. 38–39.

617  Качмар В. Львівський національний університет імені Івана Франка. Історичний нарис. 
Літопис випускників Львівського національного університету імені Івана Франка. Київ: Логос 
Україна, 2010. С. 13.

618  Курляк І. Є. Класична освіта на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ 
століття). Історико-педагогічний аспект. Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. С. 93.

619  Львівський університет : монографія / відп. ред. В. Чугайов. Львів : Вид-во при Львів. держ. 
ун-ті вид. об’єднання «Вища шк.», 1986. С. 19.
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в 1797 р. українському інституті «Studium Ruthenum» низку предметів ви-
кладали українською мовою620. 

Навчальна програма юридичного факультету передбачала вивчення при-
родного права, історії римського права й адміністрації на першому курсі, 
цивільного та кримінального права – на другому, церковного права – на тре-
тьому та політичних наук – на четвертому621. Відповідно в структурі юридич-
ного факультету було створено чотири кафедри: 1) природного права, права 
народів та інституцій (з 1799 р. – кафедра природного права, права народів 
і кримінального права); 2) цивільного, пандектного та кримінального права 
(з 1797 р. – кафедра римського та цивільного права); 3) канонічного права 
та 4) політичних вчень і австрійського законодавства622. На кафедру призна-
чався професор, який читав лекції та проводив практичні заняття. Назва ка-
федри ототожнювалася зі спеціалізацією професора, який її уособлював, і, 
здебільшого, відповідала курсам, які він викладав623. 

Університет був потужним освітнім та науковим осередком Галичини. 
Студенти отримували ґрунтовні знання. Заклад мав певні наукові здобутки, 
а праці окремих професорів стали цінним внеском у світову науку. Тут пра-
цювали відомі вчені та громадські діячі: А. Ангелович, М. Гриневецький, 
П. Д. Лодій та ін. Юридичний факультет представляли знані австрійські 
правники А. Пфлегер, Я. Амброза, Б. Борзага та Д. Кьофіль. 

Утім після 1795 р. з приєднанням до Королівства Галичини та Лодомерії 
м. Кракова, де існував Яґеллонський університет, Львівський університет, не 
витримуючи конкуренції, став втрачати свої позиції. Та й два університети 
в одній провінції, на думку австрійської влади, було невиправданою розкіш-
шю. Саме тому Львівський університет реформували і з 9 серпня 1805 р. він 
став ліцеєм.

Оскільки ліцеї в австрійській системі освіти, як і в російській, були 
проміжною ланкою між середньою та вищою школою, тому вважалися 

620  Курляк І. Є. Класична освіта на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ 
століття). Історико-педагогічний аспект. Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. С. 90.

621  Крикун М. Львівський університет австрійського періоду (1784–1918). Encyclopedia. 
Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / вид. рада : І. О. Вакарчук (го-
лова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) 
та ін. Львів : ЛНУ ім. І. Франка. 2011. Т. 1 : А–К. С. 40.

622  Кахнич В. С. Становлення і розвиток правової освіти та науки на юридичному факультеті 
Львівського університету (XVII–XX ст.): історико-правове дослідження: дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.01 / Львівський національний університет. Львів, 2012. С. 56–57.

623  Крикун М. Львівський університет австрійського періоду (1784–1918). Encyclopedia. Львів-
ський національний університет імені Івана Франка : в 2 т.  / вид. рада : І. О. Вакарчук (голова), 
М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка. 2011. Т. 1 : А–К.  С. 42.
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своєрідним підготовчим етапом перед вступом до університету. Предме-
ти австрійських ліцеїв поділялися на три групи: 1) обов’язкові загально-
освітні дисципліни, які давали базу для вивчення всіх інших універси-
тетських наук (філософія, чиста і прикладна математика, фізика, релігія, 
історія, грецька мова); 2) обов’язкові професійно зорієнтовані предмети, 
пов’язані з напрямом майбутньої академічної освіти; 3) вільні дисципліни 
за вибором, детерміновані особистими інтересами студента (технологія, 
господарство тощо)624. Хоча ліцеї вважалися вишами, однак поступалися 
університетам у правах і привілеях, зокрема не мали права надавати на-
укові ступені.

Керував Львівським ліцеєм ректор, якому підпорядковувалися декани (ди-
ректори) факультетів та рада професорів. Однак ліцей втратив права на ви-
борність деканів, докторські промоції та визначення докторських оплат на лі-
цейському рівні. Проте ні структурою, ні організацією навчання він суттєво не 
відрізнявся від університету. У своєму складі мав філософський, теологічний 
та юридичний факультети (традиційно в австрійських ліцеях їх називали сту-
діями) та хірургічну школу. Щоправда, затверджений імператором 11 вересня 
1805 р. навчальний план ліцею дещо звузив колишні університетські курси. 
Відтак було скорочено термін навчання: на філософському факультеті та в хі-
рургічній школі він становив два роки, а на теологічному та юридичному фа-
культетах – три625. Основною формою занять були лекції, по завершенні яких 
проводилися іспити. Загальноосвітні обов’язкові дисципліни викладалися на 
філософському факультеті, який був дворічним (з 1813/14 н. р. – трирічним) 
обов’язковим підготовчим курсом. Лише його закінчення давало можливість 
юнакам далі вивчати право, теологію чи хірургію.

Юридичний факультет Львівського ліцею існував у формі юридичних сту-
дій, де навчання тривало три, а з 1810 р. – чотири роки. Директором юридичних 
студій за весь час існування ліцею був доктор права, вихованець Віденського 
університету Й. Арбтер (1771–1836), він же в 1809/10 р. обирався й ректором 
ліцею626. Викладання фахових юридичних дисциплін здійснювалося в рамках 
відповідних правових кафедр. Спочатку це були колишні університетські ка-
федри, очолювані провідними професорами-юристами, але потім відбулася 

624  Курляк І. Є. Класична освіта на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ 
століття). Історико-педагогічний аспект. Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. С. 63.

625  Львівський університет : монографія / відп. ред. В. Чугайов. Львів : Вид-во при Львів. держ. 
ун-ті вид. об’єднання «Вища шк.», 1986. С. 20.

626  Мельник М. Арбтер (Arbter) Йозеф. Encyclopedia. Львівський національний університет 
імені Івана Франка : в 2 т. / вид. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), 
Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. 
Т. 1 : А–К. С. 150.
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певна реорганізація627. Їх кількість, як і в університеті, відповідала кількості 
професорів, тобто спочатку існувало чотири кафедри. А згодом кафедральна 
структура та наукові напрями досліджень було розширено. Зокрема, в 1806 р. 
кафедру римського та цивільного права перетворили на кафедру цивільного 
права, а кафедра політичних вчень і австрійського законодавства отримала на-
зву «кафедра політичних вчень і статистики». У 1810 р. кафедру канонічного 
права реформували в кафедру канонічного та римського права. А в 1811 р. було 
створено нову кафедру польського права, торговельного і вексельного права та 
процесу.

З пониженням статусу навчального закладу, деякі досвідчені професори, 
бажаючи зберегти за собою посаду професора університету, переїхали до Кра-
кова в Яґеллонський університет. Однак зауважимо, що й раніше свою працю 
у Львові вони часто вважали тимчасовою, як сходинку для кар’єри на більш 
престижних посадах в університетах чи в державних органах. Відтак ліцей-
ські кафедри у Львові стали доступними для молодих учених, здебільшого 
випускників Львівського університету. Таким чином, на професорські поса-
ди потрапляли вихідці з українських земель, першими з яких на юридич-
ному факультеті були професор кафедри природного права, права народів і 
кримінального права М. Нападєвич та професор кафедри канонічного права 
Я. Добжанський.

Викладання права у Львівському ліцеї забезпечували дев’ять професо-
рів-юристів. Так, на кафедрі природного права, права народів і кримінально-
го права працювали К. Аппельтауер (до 1806 р.) та М. Фюгер (1806–1825). 
Єдиним професором кафедри цивільного права за весь час існування ліцею 
був Й. Вінівартеp (1806–1929). Кафедра канонічного права (з 1810 р. – кано-
нічного та римського права) зазнала найбільшої плинності кадрів, тут зміни-
лось чотири професори: Я. Амброс (до 1806 р.), Ф. Зоммаруга (1806–1809), 
Я. Добжанський (1809–1810) та Б. Барон (1810–1829). Четверта юридична 
кафедра політичних учень і австрійського законодавства (з 1806 р. – кафедра 
політичних учень і статистики) в роки діяльності ліцею була представлена 
двома професорами: М. Готч (до 1806 р.) та Й. Рьорер (1806–1830). Ново-
створену кафедру польського права, торговельного і вексельного права та 
процесу очолював Я. Добжанський (1811–1836). 

Доктор права, професор «усіх прав» Карл Аппельтауер (1767–1851) 
ще у 1801 р. був запрошений на кафедру природного права, права народів 
і кримінального права Львівського університету. У 1803/04 н. р. він був 

627  Кахнич В. С. Становлення і розвиток правової освіти та науки на юридичному факультеті 
Львівського університету (XVII–XX ст.): історико-правове дослідження: дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.01 / Львівський національний університет. Львів, 2012. С. 56. 
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деканом юридичного факультету. Втім після реорганізації університету в 
ліцей професор перейшов працювати в Яґеллонський університет, а згодом 
переїхав до Ґраца, де викладав австрійське приватне право (1810–1843) та 
двічі у 1812/13 н. р. та 1830/31 н. р. обіймав посаду ректора університету 
Ґраца628.

Його наступником на кафедрі в ліцеї став Максиміліан Фюгер (1774–
1830). Він був вихованцем юридичного факультету Віденського університету, 
там же здобув ступінь доктора права. Викладав в Оломоуцькому університе-
ті, а з 1806 р. – у Львівському ліцеї, де читав природне право, природне полі-
тичне право, право європейських народів, енциклопедію права, австрійське 
кримінальне право, у 1813/14 н. р. – був його ректором. Серед праць ученого 
відомі роботи: з кримінального «Чи має особа, звинувачена у скоєнні кримі-
нального злочину на коронних землях Австрійської імперії, право на влас-
ного захисника?» («Soll man den, eines Criminalverbrechens Beschuldigten in 
den oesterreichischen Erblanden eigene Vertheidiger gewaeren?») (Відень, 1797) 
та фінансового права «Короткий опис і роз’яснення основних положень про 
державне банкрутство в Австрії від 20 лютого 1811 р.» («Kurze Darstellung 
und Erlaeuterung der Hauptpunkte des Finanz-Patentes vom 20. Hornung 1811») 
(Львів, 1810). Після відновлення Львівського університету він до 1825 р. за-
лишався професором кафедри, п’ять років був деканом юридичного факуль-
тету (1817/18 н.р., 1823–1827 рр.), а в 1822/23 н. р. – ректором629.

Доктор права Йозеф Вінівартеp (1780–1848) був один із найвідоміших 
цивілістів Австрійської імперії. Після закінчення у 1804 р. юридичного фа-
культету Віденського університету та отримання ступеня доктора права він 
займався юридичною практикою та приватним викладанням. У 1806 р. став 
професором Львівського ліцею, де читав римське приватне право та цивіль-
не право Галичини. У відновленому Львівському університеті був професо-
ром римського та німецького цивільного права, у 1818/19 н. р. обирався його 
ректором. Далі – професор цивільного права Віденського університету. Він 
досліджував цивільне право Галичини, у 1826 р. опублікував підручник «До-
відник з політичного та юридичного законодавства для Королівства Галичи-
ни та Лодомерії. Перший розділ: опис організації країни та адміністрації» 
(«Handbuch der politischen und Justiz-Gesetzkunde für die Königreiche Galizien 

628  Мельник М. Аппельтауер (Appeltauer) Карл. Encyclopedia. Львівський національний уні-
верситет імені Івана Франка : в 2 т. / вид. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. 
голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 
2011. Т. 1 : А–К. С. 149; Кахнич В.С. Становлення і розвиток правової освіти та науки на юридично-
му факультеті Львівського університету (XVI–XX ст.): історико-правове дослідження: дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.01 / Львівський національний університет. Львів, 2012. С. 241. 

629  Там само. С. 56.
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und Lodomerien. 1 Abteilung: Darstellung der Organisation des Landes und der 
Verwaltung») (Львів, 1826)630.

Доктор права Ян Амброз (1744–1815) був одним із чотирьох професо-
рів-юристів, направлених у 1784 р. австрійською владою для організації ді-
яльності новоствореного юридичного факультету відродженого Львівського 
університету. Юридичну освіту та ступінь доктора права він здобув у Ві-
денському університеті631. У Львові вчений викладав канонічне право, долу-
чався до читання лекцій з кримінального права, вісім років обіймав посаду 
декана юридичного факультету, а в 1789/90 н. р. був ректором університету 
та першим ректором Львівського ліцею (1805/06 н. р.). Займав різні посади у 
судах Львова. З 1807 р. був державним екзаменатором ліцею.

Упродовж 1806–1809 рр. канонічне право в ліцеї викладав Франц Зом-
маруга (1780–1860). Він – випускник Віденського університету 1802 р., там 
же наступного року одержав ступінь доктора права. Професійну діяльність 
розпочав з адвокатської діяльності, потім викладав канонічне право в універ-
ситетах Відня та Падуї. Ф. Зоммаруга був знаним австрійським державним 
та судовим діячем. Обіймав державні (міністр юстиції, міністр освіти і ві-
ровизнань) та різноманітні судові посади (радник, президент Апеляційного 
суду; президент Верховного суду). У 1832 р. був ректором Віденського уні-
верситету. Займався законотворчою діяльністю, був співавтором численних 
змін до австрійського законодавства632.

Вихованець Львівського університету Ян Добжанський (1780–1836) у 
1805 р. один із перших отримав диплом доктора права цього університету. 
У 1806 р. учений претендував на посаду професора кафедри канонічного 
права Львівського ліцею, однак лише в 1809 р. її очолив. Канонічне право 
Я. Добжанський читав лише рік, а вже у 1811 р. зайняв новостворену кафе-
дру польського права, торговельного і вексельного права та процесу. Поляк 

630  Лисий Ю. Вінівартер (Winiwarter) Йозеф, фон. Encyclopedia. Львівський національний 
університет імені Івана Франка : в 2 т. / вид. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський 
(заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. Львів : ЛНУ ім. 
І. Франка, 2011. Т. 1 : А–К. С. 289.

631  Ревера Ю. Амброз фон Рехтенберґ (Ambros von Rechtenberg) Ян. Encyclopedia. Львівський 
національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / вид. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Ло-
зинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. Львів : ЛНУ 
ім. І. Франка, 2011. Т. 1 : А–К. С. 135; Кахнич В.С. Становлення і розвиток правової освіти та науки 
на юридичному факультеті Львівського університету (XVII–XX ст.): історико-правове дослідження: 
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Львівський національний університет. Львів, 2012. С. 241.

632  Мельник М. Зоммаруґа (Sommaruga) Франц Вінсент Емануель барон фон. Encyclopedia. 
Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / вид. рада : І. О. Вакарчук (го-
лова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) 
та ін. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. Т. 1 : А–К. С. 537.
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за національністю, він значну увагу приділяв вивченню польського права. 
Також читав лекції з торговельного та вексельного права, низку предметів 
з юридичної практики, зокрема судової. Після відновлення Львівського уні-
верситету виконував обов’язки декана юридичного факультету (1819/20 н. 
р.), був ректором університету (1834/35 н. р.)633.

Із 1810 р. на кафедрі канонічного та римського права працював доктор пра-
ва Бернард Барон (1780–1829). Філософію він вивчав у Санкт-Петербурзі, а 
право – у Віденському університеті. У ліцеї окрім канонічного та римського 
права викладав енциклопедію права. Про наукові праці вченого свідчень не-
має, відомо лише, що він редагував «Lemberger Zeitung»634.

Відомостей про ліцейських професорів кафедри політичних учень і ав-
стрійського законодавства (з 1806 р. – кафедра політичних вчень і статисти-
ки) обмаль. Відомо, що нею керували Марек Готч (?) та Йозеф Рьорер (?)635.

У 1817 р. Львівський ліцей було реорганізовано. За рішенням Віденсько-
го конгресу 1815 р. Австрія втратила Краківський університет. До того ж у 
1816 р. засновано Варшавський університет у Царстві Польському, яке відто-
ді існувало у складі Російської імперії. Тому, щоб уникнути масового виїзду 
молоді Галичини на навчання за межі країни, 7 серпня 1817 р. австрійський 
імператор Франц І відновив Львівський університет у складі трьох факульте-
тів: філософського, юридичного та теологічного636.

Отже, Львівський ліцей вважався вищим навчальним закладом, і за ав-
стрійською традицією був проміжною ланкою між середньою та вищою 
школою, тобто своєрідним підготовчим етапом перед вступом до універ-

633  Мельник М., Редзік А. Добжанський де Добра (Dobrzański de Dobra) Ян. Encyclopedia. Львів-
ський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / вид. рада : І. О. Вакарчук (голова), 
М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. Львів : 
ЛНУ ім. І. Франка, 2011. Т. 1 : А–К. С. 449; Кахнич В.С. Становлення і розвиток правової освіти та на-
уки на юридичному факультеті Львівського університету (XVII–XX ст.): історико-правове досліджен-
ня: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Львівський національний університет. Львів, 2012. С. 64, 251.

634  Мельник М. Барон (Baron) Бернард. Encyclopedia. Львівський національний університет 
імені Івана Франка : в 2 т. / вид. рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), 
Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. 
Т. 1 : А–К. С. 183.

635  Кахнич В. С. Становлення і розвиток правової освіти та науки на юридичному факультеті 
Львівського університету (XVII–XX ст.): історико-правове дослідження: дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.01 / Львівський національний університет. Львів, 2012. 256 с. 

636  Крикун М. Львівський університет австрійського періоду (1784–1918). Encyclopedia. 
Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / вид. рада : І. О. Вакарчук (го-
лова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) 
та ін. Львів : ЛНУ ім. І. Франка. 2011. Т. 1 : А–К. С. 42; Кахнич В. С. Становлення і розвиток 
правової освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету (XVII–XX ст.): 
історико-правове дослідження: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Львівський національний 
університет. Львів, 2012. С. 56.
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ситету. Зберігаючи в основних рисах університетську систему управління 
(ректор, декани, рада професорів), структуру (факультети (студії), кафедри), 
організацію навчального процесу (університетські курси, лекції як основну 
форму занять, іспити як форму контролю), ліцей поступався університетам в 
правах і привілеях (втратив права на виборність деканів, визначення доктор-
ських оплат, надання наукових ступенів), а також було скорочено навчальну 
програму та термін навчання (три роки).

Юридичний факультет ліцею мав статус юридичних студій, навчання на 
яких проводилось у звичному для університету режимі. В ліцеї була сучасна 
на той час програма викладання, що давало змогу готувати кваліфікованих 
юристів, а галичанам отримати фахову юридичну освіту. Викладання юри-
дичних дисциплін здійснювалося в рамках відповідних правових кафедр (це 
були колишні університетські кафедри), які охоплювали головні галузі то-
дішньої юриспруденції: природне право, цивільне право, кримінальне право, 
римське право, канонічне право. Однак згодом кафедральна структура та на-
укові напрями досліджень розширювалися. В ліцеї започаткували кафедру 
польського права, торговельного і вексельного права та процесу, що було 
спричинено потребами нових спеціалізацій державних чиновників та удо-
сконаленням їхніх знань із деяких дисциплін, зокрема економіко-правового 
напряму.

Професорський склад юридичного факультету ліцею був високого рівня. 
Хоча з пониженням статусу навчального закладу деякі досвідчені професори 
виїхали зі Львова, ліцейські кафедри стали доступними для молодих учених, 
здебільшого випускників Львівського університету, вихідців із українських 
земель. За час діяльності Львівського ліцею викладання права забезпечува-
ли дев’ять професорів-юристів: К. Аппельтауер, М. Фюгер, Й. Вінівартеp, 
Я. Амброс, Ф. Зоммаруга, Я. Добжанський, Б. Барон, М. Готч, Й. Рьорер. Це 
були знані вчені-юристи, які поєднували свою викладацьку діяльність з на-
уковими дослідженнями в галузі кримінального права, фінансового права та 
цивільного права Галичини. Тож діяльність юридичного факультету ліцею є 
вагомою підставою стверджувати про наступність вищої юридичної освіти і 
науки у Львові, що в подальшому посприяло розвитку української правової 
думки.
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РОЗДІЛ 3 
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ 

ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
ТА В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ 

1917 1920

3.1. Реформування імперської системи освіти 
на українських землях

Система вищої освіти Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. під 
впливом нових соціально-економічних, суспільно-політичних та культур-
но-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 осеред-
ками в системі російської освіти стали недержавні виші, засновані завдяки 
громадській та приватній ініціативі. Їх поява пов’язана зі зміною концепції 
державної освітньої політики. Тоді як в першій половині ХІХ ст. вищі на-
вчальні заклади розглядалися як школи для підготовки службовців держав-
ного апарату та благонадійних кадрів для державної промисловості, то на 
межі ХХ ст. головним завданням вітчизняної вищої школи було визнано під-
готовку інтелектуальної еліти для найрізноманітніших сфер економічного та 
суспільно-політичного життя. Навчальні заклади нового типу істотно розши-
рили спектр спеціальностей, змінили соціальний і кількісний склад студент-
ства, заклали основи для демократичних та інноваційних тенденцій у вищій 
школі. Вони готували спеціалістів вищої кваліфікації для нових галузей еко-
номіки, вели підготовку фахівців практично у всіх напрямах (педагогічному, 
юридичному, комерційному, медичному, технічному, сільськогосподарсько-
му, мистецькому).

Недержавні виші утворювалися як неурядові (громадські) та приватні 
заклади. Громадські мали статус просвітницьких установ, існували на ко-
шти громадських організацій, окремих благодійників та платні за навчання. 
Відтак всі свої кошти вони спрямовували виключно на організацію навчаль-
ного процесу, формування навчально-допоміжної бази закладу та оплату 
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викладацької праці. Тоді як приватні заклади створювалися як комерційні 
організації, які не лише фінансово забезпечували свою власну діяльність, а 
й повинні були приносити прибуток їх власникам. Недержавні виші різнили-
ся 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. За-
галом регламентація вищої освіти здійснювалася двома шляхами: за імпера-
тивним 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 від-
носин 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 держав-
ним цілям, то правові механізми державного контролю поширювалися не 
лише на державні, а й на недержавні навчальні заклади. Так, наприклад, пра-
ва приватних шкіл закріплював закон від 19 лютого 1868 р. та сформоване 
на його основі «Положение о частных учебных заведениях»637. Але варто за-
значити, що до початку ХХ ст. приватних вишів 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 заснуван-
ня громадських та приватних загальноосвітніх і професійних курсів, що від-
крило перспективи розвитку вищої спеціальної та, особливо, жіночої осві-
ти. Щоправда, лише 1 липня 1914 р. закон «О частных учебных заведениях, 
классах и курсах» закріпив права приватних вишів638. Ним було вироблено 
нормативне поняття приватного закладу, визначено його правовий статус та 
підпорядкованість. Окремими правилами встановлювався поділ приватних 
навчальних закладів та зміст їх навчання639. А на початку 1917 р. «Положе-

637  Об изменении и дополнении ныне действующих узаконений о частных училищах от 19 
февраля 1868 г. ПСЗРИ. Собр. 2. (1825–1881). Т. ХLІІІ: 1868. Ч. 1. 45501. С. 134–136; Положение 
о частных учебных заведениях. СЗРИ (1912). Т. XI. Ч. I. Гл. 2. С. 325–329.

638  Лубенец Т. Закон о частных учебных заведениях, классах и курсах МНП, с приложением 
Закона об изменении некоторых узаконений о частных мужских и женских гимназиях, прогим-
назиях и реальных училищах. Киев: Книгоиздательство И.И. Самоненко, 1915. 32 с.

639  Правила о частных заведениях, классах и курсах министерства народного просвещения, 
не пользующихся правами правительственных учебных заведений. 1 июля 1914 г. URL: http://
www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_83.html
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нием о частных учебных заведениях» вони фактично були зрівняні у статусі 
з державними та громадськими вишами.

Попри те, що недержавні виші діяли як самостійні суб’єкти численних 
правовідносин, однак держава чітко регулювала їх права, підпорядкованість, 
органи управління, систему фінансування, підбір викладацьких кадрів тощо. 
Тобто, державне визнання їх статусу було важливим фактором успіху та жит-
тєдайності цих шкіл. Правовій регламентації підлягали й інші питання: пере-
лік навчальних дисциплін, зміст викладання, правила прийому, переведення 
та випуску фахівців. На них поширювалася загальна, законодавчо закріплена 
процедура наукової атестації, підготовки наукових кадрів та система служ-
бових прав викладачів. А їх правовий статус, як і державних навчальних за-
кладів, встановлювався нормативними актами – статутами чи положеннями. 
Така регламентація їх діяльності з боку уряду та навчальної адміністрації 
вела до формування певного стандарту вищої освіти, що позитивно позна-
чалося на розвитку всієї освітньої системи країни. 

Насправді дореволюційна вища школа Російської імперії становила по-
тужну професійну диференційовану систему. Громадські та приватні виші за 
кількістю практично зрівнялися з державними. Так, у 1917 р. налічувалося 
65 державних та 59 громадських і приватних вищих навчальних закладів640.

Певних змін зазнала й система юридичної освіти. Як і раніше юриспру-
денцію вивчали на юридичних факультетах університетів та в кількох приві-
лейованих юридичних закладах, які за своїм соціальним складом залишали-
ся дворянсько-буржуазними, адже готували кадри для державного апарату. 
Натомість нові громадські і приватні навчальні заклади започаткували вищу 
жіночу юридичну освіту та стали поштовхом для впровадження широкого 
вивчення юридичних наук в окремих професійних вишах, випускники яких 
були затребувані у сфері як внутрішніх економічних, торгових, комерційних, 
банківських, біржових тощо відносин, так і у вирішенні складних юридичних 
питань зовнішньоекономічної політики держави. Зокрема, на українських 
теренах у дореволюційний час вища юридична освіта за межами універси-
тетів була представлена правовими факультетами (відділеннями) вищих жі-
ночих курсів та Новоросійським вищим міжнародним інститутом. Водночас 
досить сильну юридичну компоненту містили навчальні плани Київського та 
Харківського комерційних інститутів, які готували кадри з економіко-право-
вою освітою. 

Поштовхом до кардинальних змін у системі освіти стали події 1917 р. 
та наступні соціально-економічні перетворення. Політична нестабільність, 

640  Иванов А. Е. Высшая школа России в конце ХІХ – начале ХХ вв. Москва: Наука, 1991. 
С. 159.
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постійна зміна пріоритетів суспільного життя, руйнування державної інф-
раструктури, катастрофічне падіння рівня життя безпосередньо впливали на 
вищу освіту, її структуру, принципи організації, зміст, склад викладачів та 
студентів, форми і методи навчання. Однак оцінки освітніх експериментів 
цього періоду є неоднозначними. Адже, з одного боку, освітні заклади зму-
шені 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 на-
ціональної 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 вишів та їх пряме підпорядкування міністру народної освіти. Від-
так повноваження попечителів навчальних округів щодо вищих навчальних 
закладів були обмежені. Тобто, реформування вищої освіти Тимчасовим уря-
дом опиралося на принципи широкої автономії, мінімізації втручання дер-
жави 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 виші. Це питання 
набуло інтенсивного розвитку вже за часів національних урядів (Централь-
ної Ради, Гетьманату та Директорії). Основним їх завданням в освітній сфері 
було створення національної школи і підготовка для неї кадрів. І хоча реа-
лізувати 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 універ-
ситетів, вищих жіночих курсів та в Одеському вищому міжнародному інсти-
туті (до травня 1918 р. Новоросійський вищий міжнародний інститут). А за-
снування Української академії наук та українських державних університетів 
мало величезне значення для поширення національних ідей у суспільстві та 
розвитку вітчизняної науки, освіти й культури.

Що ж до юридичної складової освіти, то окрім діючих юридичних фа-
культетів старих університетів, юриспруденцію стали вивчати на право-
вих факультетах новоутворених університетів: Українського народного, 
Кам’янець-Подільського, Катеринославського та Таврійського. Продо-
вжували діяти й юридичні факультети вищих жіночих курсів. Юристів-
міжнародників і надалі готував Одеський вищий міжнародний інститут. 
Ґрунтовні знання права давали комерційні інститути. Серед новоутворе-
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них вишів особливої уваги заслуговують юридичні інститути: Київський 
(1917–1920) та Севастопольський (1918–1920). Також широке вивчення 
права започаткував приватний Боспорський університет, заснований у 
Керчі в 1920 році.

Радикальні зміни принципів організації та функціонування системи ви-
щої освіти на території України відбулися вже за радянської влади. Треба 
визнати, що більшовицька реформа вищої школи була непослідовною, а 
іноді носила суперечливий характер. Спочатку (у 1918 р.) діяльність урядо-
вих структур обмежилася незначними змінами в структурі управління (було 
утворено Секретаріат народної освіти) та виданням розрізнених норматив-
них актів. Тоді як вже у 1919 р. конституційно було закріплене право на все-
бічну і безоплатну освіту, школа була відділена від церкви, проголошувався 
вільний вступ до вишів641. Відміна платні за навчання і введення нових пра-
вил прийому, якими скасовувався освітній ценз забезпечили вільний доступ 
до вищої школи представників усіх верств суспільства. Але, вочевидь, така 
демократизація насамперед здійснювалася в інтересах міського і сільсько-
го 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 де-
мократизації вищої школи. Певна річ, що вільний доступ до вишів та їх про-
летаризація привели до значного зростання студентського контингенту. Але, 
водночас, нові правила вступу, відсутність середньої, а іноді й початкової 
освіти в пролетарської молоді, зумовили радикальне розшарування студент-
ської 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 Секре-
таріат народної освіти)642. Кардинально було змінено й систему управлін-

641  Конституція УСРР. 10 березня 1919 р. Радянське будівництво на Україні в роки грома-
дянської війни (листопад 1918 – серпень 1919) : зб. документів і матеріалів / упоряд. П. П. Би-
стренко, В. М. Брожек, А. З. Міщенко, М. І. Тесленко, О. В. Тодосіна, І. Л. Шерман. Київ: Вид-во 
АН УРСР, 1962. С. 94–100; Декрет Тимчасового Робітничо-Селянського уряду України про від-
окремлення церкви від держави та школи від церкви. 18 січня 1919 р. Радянське будівництво на 
Україні в роки громадянської війни (листопад 1918 – серпень 1919) : зб. документів і матеріалів / 
упоряд. П. П. Бистренко, В. М. Брожек, А. З. Міщенко, М. І. Тесленко, О. В. Тодосіна, І. Л. Шер-
ман. Київ: Вид-во АН УРСР, 1962. С. 55–56.

642  Декрет Тимчасового Робітничо-Селянського уряду України про передачу всіх шкільних 
навчальних закладів у розпорядження Відділу освіти. 21 січня 1919 р. Радянське будівництво на 
Україні в роки громадянської війни (листопад 1918 – серпень 1919) : зб. документів і матеріалів / 
упоряд. П. П. Бистренко, В. М. Брожек, А. З. Міщенко, М. І. Тесленко, О. В. Тодосіна, І. Л. Шер-
ман. Київ. : Вид-во АН УРСР, 1962. С. 56–57.
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ня вишами. Запроваджувався жорсткий державний контроль діяльності 
освітніх закладів. У структурі НКО було утворено спеціальний відділ ви-
щої школи, який безпосередньо управляв усіма вишами республіки. Окре-
мою 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 головами643. Це був початок централізації системи управ-
ління вищою школою. Однак допоки реформи не торкнулися навчально-
методичної складової, виші 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 ре-
алізовано. 

Ситуація змінилася вже наступного року. Основою реформування ви-
щої школи став принцип вузького практицизму вищої школи, головна ува-
га приділялася формуванню системи професійної освіти. Тож впродовж 
1920–1921 рр. докорінно змінилися як система вишів 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 виро-
блено та затверджено схему народної освіти УСРР, де вищу школу становили 
технікуми, робітфаки та інститути644.

Відтак у 1920 р. експерименти з вищою освітою лише розпочалися. Біль-
шість дореволюційних закладів, в тому числі університети, були ліквідовані. 
Радянський уряд став на позицію налагодження роботи технічних та медич-
них вишів. 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 
ліквідації645. Але насправді історико-філологічні та фізико-математичні фа-
культети університетів та жіночих курсів утворили Тимчасові педагогічні 
курси, які згодом були реорганізовані в педагогічні технікуми (у Харкові в 
Академію теоретичних знань), а далі – в інститути народної освіти. Нато-
мість інша доля чекала юридичні факультети і виші.

643  Постанова № 8 від Народного Комісаріату Освіти по відділу вищої школи. Народна осві-
та. 1919. № 1. С. 88–90.

644  Рябошапко Л. І. Становлення законодавства про народну освіту УРСР (1917–1922). Про-
блеми правознавства. 1990. № 51. С. 26.

645  Тимчасова інструкція Губвіднародосвіти. Збірник Декретів, постанов, наказів та розпо-
ряджень по народному комісаріяту освіти УСРР. 1920. Вип. 1. С. 10.
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Так, у Києві юридичний факультет університету (разом із приєдна-
ним до нього правничим факультетом Українського державного універ-
ситету), 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 народно-
го господарства ім. Євгенії Бош, у складі якого 29 листопада відкрило-
ся правове відділення (з 1921 р. – соціально-правовий факультет, назву 
юридичний стали офіційно застосовувати з 1 лютого 1923 р.). Юридич-
ний 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 історико-філологічних факультетів універси-
тету 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 груд-
ня 1920 р. йому присвоїли ім’я О. І. Хмельницького). А вже через рік із 
двох його відділень (соціально-правового та соціалістично-економічно-
го) було утворено Одеський інститут народного господарства. У складі 
всіх трьох інститутів народного господарства діяли правові факультети, 
які впродовж десятиріччя (1920–1930 рр.) репрезентували вищу юридич-
ну освіту в Україні.

Отже, трансформація системи освіти на українських землях на почат-
ку ХХ ст. проходила у вкрай несприятливих суспільно-політичних і соці-
ально-економічних умовах. Утім революційні події 1905 р., Перша світо-
ва 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. Професорсько-ви-
кладацький склад більшості вишів відчайдушно боровся за збереження 
alma mater, виявивши неабияку дбайливість, самопожертву та відданість 
своїй справі.
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3.2. Боротьба жінок за право на юридичну освіту 
та професію юриста 

3.2.1. Становлення системи вищої жіночої юридичної освіти
Починаючи з 60-х рр. XIX ст. однією з найважливіших проблем внутріш-

ньої політики в країнах Європи стає вища жіноча освіта. Відомо, що основни-
ми передумовами формування системи вищої освіти жінок були економічні, 
соціальні та політичні фактори. Швидкий економічний розвиток країн вимагав 
збільшення частки освіченого населення, що, у свою чергу, вело до створення 
розгалуженої мережі середніх шкіл, які потребували значної кількості педаго-
гів. Водночас соціальні зміни, спричинені поширенням феміністичного руху, 
спонукали до вирішення проблеми жіночої рівності, де право на освіту для 
жінок вважалося гарантом їх особистої незалежності. У Західній Європі по-
ширення вищої жіночої освіти відбувалося двома шляхами. По-перше, жін-
ки отримали право навчатися в університетах, тим самим вища жіноча освіта 
влилася у структуру загальної вищої школи, розвивалася швидкими темпами 
на демократичних засадах. По-друге, була створена паралельна система ви-
щих жіночих навчальних закладів, становлення яких відбувалося більш упо-
вільнено через постійне втручання в цей процес держави.

У Російській імперії жіноче питання теж займало помітне місце в урядо-
вій освітній політиці. Розбудова вищої жіночої освіти в Росії хоча й спирала-
ся на світові тенденції розвитку шкільництва, але пішла своєрідним шляхом, 
що було зумовлено соціально-політичними, ідеологічними, географічними, 
етнічними та іншими особливостям. Насамперед зауважимо, що склад ро-
сійського студентства суворо регулювався за ознакою статі. Тоді як для чоло-
віків на шляху до вищої освіти стояли перепони, як-то: станові обмеження, 
національність, проблеми матеріального характеру чи власне мала кількість 
вузів, то жінки були позбавлені навіть юридичного права на вищу освіту646. 
Тому прогресивне жіноцтво Росії докладало неймовірних зусиль, щоб отри-
мати доступ до вищої школи. Спочатку вони домоглися права регулярно 
відвідувати університетські лекції. У Петербурзькому університеті панянки 
з’явилися у 1859 р., тоді як у Цюріху жінки слухали лекції вже з 1847 року647. 
Наслідуючи приклад столичного університету, вільні слухачки були допуще-
ні в Університет св. Володимира, відвідували лекції лише «за згодою профе-

646  Нестерцова-Собакар О. Розвиток державно-правового стану юридичної освіти жінок та 
юридичної практики в Україні. Право України. 2003. № 6. С. 129.

647  Павлюченко Э. А. Женщины в русском освободительном движении от Марии Волконской 
до Веры Фигнер. Москва: Мысль, 1988. C. 142. 
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сорів, письмово заявленою ректору», а за клопотанням домашньої вчительки 
Л. Ожигіної й жінки Харкова потрапили до університету648. Однак, зауважи-
мо, що такі лекції не мали нічого спільного із систематичною освітою, не 
задовольняли попит жінок на знання. Та й із прийняттям університетського 
статуту 1863 р. і ці скромні надбання російських жінок були втрачені. 

Міністерство, розробляючи новий університетський статут, запитало 
думку університетських рад про можливість допуску жінок до вищої осві-
ти. І, незважаючи на те, що ради всіх університетів, окрім Московського та 
Дерптського, дали позитивну відповідь, жінкам заборонили слухати універ-
ситетські лекції. Хоча § 90 Статуту встановлював можливість відвідувати 
університет «стороннім особам», жінки в цю категорію не входили649. Адже 
додатковими міністерськими циркулярами до Правил для студентів було вве-
дено пряму заборону жінкам відвідувати університетські лекції. Тож вища 
освіта для них була недосяжна. 

Тоді як у Швейцарії (Цюріхський університет і політехнічний інститут) 
та в Німеччині (ліцей Вікторії в Берліні) у 1867 р. уперше в Європі оголосили 
набір жінок-студенток. Тож російські дівчата, які мали достатні кошти, виїж-
джали на навчання за кордон. Інші ж активно боролися за право на вищу осві-
ту на батьківщині. Хоча російська влада згодом і пішла на певні поступки й 
дала дозвіл на відкриття Аларчинських (1869 р.) та Владимирських (1870 р.) 
курсів у Санкт-Петербурзі і Лубʼянських (1869 р.) у Москві, однак говорити 
про широкий доступ до вищої освіти жінок не доводиться. Навчальні занят-
тя у цих закладах носили характер публічних лекцій з окремих предметів, 
їх програми були досить обмежені, а слухачки не отримували жодних прав 
випускників вищих навчальних закладів. Тож відтоді, як у Цюріху в грудні 
1867 р. дисертацію доктора медицини захистила піддана Російської імперії 
Н. П. Суслова, міграція російських жінок, бажаючих отримати освіту за кор-
доном, стала майже буденною справою. Якщо в 1868 р. в Цюріху навчалося 
всього чотири росіянки, то в 1872 р. їх було вже 96, а в 1873 р. – 104 особи, 
серед яких представниці українських губерній становили 41,7 %650. Це ви-
кликало неабияку стурбованість влади. 

648  Малинко И. Г. Создание высших женских курсов на Украине. Вопросы истории СССР. 
Харьков, 1983. Вып. 28. С. 129; Павлюченко Э. А. Женщины в русском освободительном движе-
нии от Марии Волконской до Веры Фигнер. Москва: Мысль, 1988. C. 143; Багалій Д. І. Справа 
про допуск жіноцтва в університети (1861). Архівна справа. 1927. Кн. 2–3. С. 14.

649  Общий устав Императорских российских университетов. 18 июня 1863 г. СП по МНП: 
царствование Александра ІІ. 1855–1864. Санкт-Петербург: Тип. ИАН, 1865. Т. III. Стб. 923–960.

650  Веселова Т. Н., Мельник О. В. Из истории высшего женского образования в Одессе (по-
следняя треть ХІХ – нач. ХХ вв.). Записки исторического факультета. Одесса, 1995. Вып. 1. 
С. 81; Драч О. О. Діяльність спеціальних комісій 1870-х років з питань вищої жіночої освіти в 
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Щоб ізолювати молодь від передової Європи, уряд дав дозвіл на відкрит-
тя Вищих жіночих курсів професора В. І. Герʼє в Москві (1872 р.), які мали 
характер системного навчання. Проте курси не могли впоратися з існуючим 
тоді попитом на вищу жіночу освіту, тож ситуація майже не змінилася. Вод-
ночас, побоюючись впливу революційних ідей на російських студенток єв-
ропейських університетів, уряд Російської імперії вжив радикальних заходів. 
У травні 1873 р. було прийнято розпорядження про негайне повернення в 
Росію (до 1 січня 1874 р.) під загрозою переслідування всіх жінок, які на-
вчалися в Цюріху651. Оскільки після таких заяв влада вже не могла відкрито 
перешкоджати розвитку вищої жіночої освіти, то питання про заснування 
вищих навчальних закладів для жіноцтва стало предметом постійної уваги 
уряду.

У 1870-х рр. було сформовано дві спеціальні міжвідомчі комісії, які ви-
знали доцільність вищої освіти жінок, однак чиновники не дійшли згоди у 
питанні: вища жіноча школа якого спрямування необхідна країні. Тому пріо-
ритетним завданням уряд вважав розвиток педагогічних курсів, а прагнення 
жіноцтва до отримання «загальнонаукових» знань мали задовольняти про-
фесорські курси, тобто публічні лекції із університетських предметів. Ска-
жімо, ще у 1871 р. Товариство природознавців Університету св. Володимира 
отримало дозвіл на ведення таких лекцій з природничих наук652. Професори 
читали лекції і з окремих гуманітарних предметів. Подібні заняття також 
були організовані й у Харкові653. Згодом, окрім уже діючих московських кур-
сів професора В. І. Герʼє були відкриті Вищі жіночі курси в Казані (1876 р.) 
та Бестужевські жіночі курси в Санкт-Петербурзі (1878 р.).

На теренах України спроби заснувати самостійні вищі жіночі навчальні 
заклади були здійснені також ще в 70-х рр. ХІХ століття. Перше клопотання 
(1872 р.) про відкриття київських курсів, аналогічних московським, ініційо-
ване дружинами університетських професорів (В. І. Антонович, Є. І. Гогоць-
кою, М. М. Гарнич-Гарницькою, А. Л. Іконниковою), було відхилено мініс-
терством. Повторне прохання, з доданими до нього проектом положення про 
курси та навчальними програмами, внесене у 1874 р. деканом історико-фі-
лологічного факультету Університету св. Володимира професором О. І. Се-
ліним (1816–1877), теж не отримало підтримки через деякі недоліки проекту 

Російській імперії. Інтелігенція і влада. 2011. Вип. 22. С. 31–32 (Серія «Історія»).
651  Различные учебные курсы для женщин. Журнал Министерства народного просвещения. 

1873. Ч. СLХVIIІ. С. 24. 
652  Малинко И. Г. Создание высших женских курсов на Украине. Вопросы истории СССР. 

Харьков, 1983. Вып. 28. С. 129.
653  Кобченко К. А. «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих 

курсів: монографія. Київ: МП «Леся», 2007. С. 34.
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положення та програм654. Врешті нові ініціативи 1877 р. були вдалими, і вже 
4 жовтня 1878 р. розпочали діяльність Київські вищі жіночі курси з історико-
філологічним та фізико-математичним відділеннями, очолювані професором 
Університету св. Володимира С. С. Гогоцьким (1813–1889).

Передова професура Харківського та Новоросійського університетів 
теж брала активну участь у пропагуванні ідеї вищої жіночої освіти. Ще 
в 1870 р. представники наукової громадськості Харкова подали міністру 
народної освіти клопотання про відкриття при Харківському університеті 
вищого жіночого закладу655. Утім, ця спроба, як і всі інші, не увінчалася 
успіхом. Щоправда, було вироблено кілька проектів статутних докумен-
тів вищих жіночих курсів у Харкові (1873 р., 1878 р., 1881 р., 1904 р.) та 
Одесі (1878–1879, 1881–1882, 1895, 1900–1903 рр.). Водночас професор 
О. С. Трачевський (1838–1906) у 1879 р. ініціював відкриття Одеських під-
готовчих жіночих курсів з наміром у подальшому перетворити їх на вищий 
навчальний заклад. Завдання, яке ставив перед курсами засновник – «по-
долати недоліки у середній освіті жінок». Попри широку популярність та 
наплив дівчат (на курси записалося 215 осіб, за іншими даними їх було 254 
особи) вони проіснували лише рік, адже статусу вищого навчального за-
кладу так і не отримали656.

У 1880-х рр., в умовах політичної реакції, за розпорядженням МНО на-
бір на діючі вищі жіночі курси Санкт-Петербурга, Москви, Казані та Києва 
був припинений. Це була спроба ліквідувати вищу жіночу освіту, хоча фор-
мальною причиною стала необхідність вироблення уніфікованих статуту, 
програм та правил для вищого жіночого навчального закладу. Тож у 1889 р. 
на Київських вищих жіночих курсах відбувся останній випуск слухачок, а 
наступний навчальний рік вже не розпочався. Щоправда, під тиском громад-
ськості в 1889 р. вдалося відновити набір слухачок Петербурзьких вищих 
жіночих курсів, у 1897 р. – відкрити Медичний жіночий інститут, а в 1900 р. 
– Московські жіночі курси. Лише ці три заклади в Росії давали жінкам вищу 
освіту. Натомість усі клопотання про відкриття аналогічних шкіл в інших 
містах отримували безапеляційну відмову. 

654  Малинко И. Г. Создание высших женских курсов на Украине. Вопросы истории СССР. 
Харьков, 1983. Вып. 28. С. 129.

655  По поводу женского адреса, поданного господину министру народного просвещения в 
г.  Харькове. Журнал Министерства народного просвещения. 1870. Ч. СХLХVІ. С. 269–274.

656  Добролюбский А. К истории женского высшего образования в Одессе в ХІХ – нач. ХХ вв. 
Південний захід. Одесика: Історико-краєзнавчий альманах. Одеса, 2009. Вип. 7. С. 20; Шохоль 
К.Р. К вопросу о развитии высшего женского образования в России. Журнал Министерства на-
родного просвещения. Новая серия. 1913. Ч. XLІV. С. 21.
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За таких умов прогресивна професура організовувала платні публічні на-
укові лекції при університетах. У 1895 р. офіційний дозвіл на їх проведення 
мали Новоросійський (природничо-математичний цикл) та Харківський (іс-
торико-філологічний цикл) університети657. Професори Харкова читали такі 
ж лекції з хімії, технології, природничих та юридичних наук658. У Києві в 
1896 р. систематичні публічні лекції з історії, філології та інших наук про-
водили члени товариства Нестора-Літописця659. Київські професори сформу-
вали Комісію публічних лекцій та розробили дворічний план для двох циклів 
предметів: історичних та природничо-історичних660. Такі публічні курси були 
доволі популярними. Наприклад, у першому півріччі на одеські лекції записа-
лося 690, у другому – 729 осіб, а в третьому їх кількість зросла до 754 слухачів, 
серед яких жінки становили переважну більшість661.

Звичайно, професорські курси 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 гро-
мадськості привели на початку ХХ ст. до затвердження урядом проектів ви-
щих жіночих курсів та їх заснування в багатьох університетських центрах 
країни. 

Зауважимо, що процедура відкриття вищих жіночих закладів у Росії була 
складним і тривалим процесом. Відповідне клопотання подавалося на ім’я 
попечителя навчального округу. Далі воно з відгуком останнього переда-
валося в МНО, де після наради за участю керівника ІV відділу, керівника 
ІІІ відділу канцелярії Його Імператорської Величності, міністра внутрішніх 
справ та міністра народної освіти виносилося рішення662. Тому численні кло-
потання прихильників жіночої освіти нерідко відхилялися різними чиновни-

657  Иванов А. Е. Высшая школа в России в конце XIX – начале XX века. Москва: Наука, 
1991. С. 103.

658  Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования 
(1655–1905): историческая монография: в 2 т. Харьков, 2004. Т. 2 : ХІХ – начало ХХ века. Б. м.: 
б.и., 2004. С. 590.

659  Иконникова А. Л. Воспоминания о деятельности Федора Яковлевича Фортинского на 
ВЖК в Киеве. Чтения в историческом обществе Нестора летописца. Киев, 1903. Кн. 17. 
Вып.  2. С. 67–75.

660  Кобченко К. А. «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих 
курсів: монографія. Київ: МП «Леся», 2007. С. 95.

661  Шохоль К. Р. К вопросу о развитии высшего женского образования в России. Журнал 
Министерства народного просвещения. Новая серия. 1913. Ч. XLІV. С. 26.

662  Веселова Т. Н., Мельник О. В. Из истории высшего женского образования в Одессе (по-
следняя треть ХІХ – нач. ХХ вв.). Записки исторического факультета. Одесса, 1995. Вып. 1. 
С. 82.
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ками за формальними ознаками чи просто губилися в тенетах бюрократич-
них процедур. Так, професори Університету св. Володимира неодноразово 
(1896 р., 1899–1900 рр., 1903 р., 1904 р, 1905 р.) ініціювали відновлення Ки-
ївських жіночих курсів. Щоправда, всі ці спроби блокувалися то попечите-
лем Київського навчального округу, то МНО, то МВС. Відмову пояснювали 
то несвоєчасністю ініціативи, то недосконалістю установчих документів, то 
недостатністю коштів для їх заснування663. Часто вирішальним було уперед-
жене ставлення до жіночої освіти окремого чиновника: попечителя, генерал-
губернатора чи міністра.

Оскільки дозвіл на відновлення Київських жіночих курсів не надходив, 
жінки стали клопотати перед Радою професорів Університету св. Володи-
мира про допущення їх на студентські вакансії. Навіть Рада професорів Ки-
ївського політехнічного інституту у вересні 1901 р. виступила з ініціативою 
дати жінкам право навчатися в інституті «жодним чином не обмежуючи їх у 
правах». Такі ж клопотання від жінок надходили й до Ради професорів Хар-
ківського університету664.

Між тим розмах революційного руху в 1905 р. змусив владу піти на по-
ступки. Уряд ненадовго (до жовтня 1908 р.) відкрив жінкам доступ до уні-
верситетів на правах вільних слухачок. З яким ентузіазмом було сприйнято 
цей урядовий крок, свідчить той факт, що у березні 1906 р. до канцелярії 
Університету св. Володимира було подано 760 прохань жінок про вступ665. 
Користувався популярністю й Харківський університет, де жінкам зарахову-
вали навчання у зарубіжних вишах666. 

Також було спрощено процедуру заснування недержавних вищих на-
вчальних закладів. Міністр народної освіти 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 громадські та приватні ініціативи щодо засну-
вання вищих закладів для жінок були задоволені. Загалом з грудня 1905 р. до 

663  Драч О.О. Влада Російської імперії і Вищі жіночі курси на початку ХХ ст. Проблеми іс-
торії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2010. Вип. ХVІІ. С. 102–104.

664  Нестерцова-Собакар О. В. Правове становище жінки на українських землях у складі Ро-
сійської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / 
Харківський нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2009. С. 170. 

665  Кобченко К. А. «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих 
курсів: монографія. Київ: МП «Леся», 2007. С. 99.

666  Нестерцова-Собакар О. В. Правове становище жінки на українських землях у складі Ро-
сійської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / 
Харківський нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2009. С. 170. 
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січня 1913 р. було видано понад 30 відповідних дозволів667. У різних укра-
їнських містах виникали загальноосвітні, медичні, педагогічні та політех-
нічні вищі жіночі курси й інститути. Одні згодом здобули статус закладів 
університетського типу, інші залишилися громадськими чи приватними, але 
насправді всі вони відіграли значну роль у становленні вищої жіночої освіти 
на українських теренах.

Так, вже у грудні 1905 р. у Києві запрацювали Вищі вечірні жіночі курси 
А. В. Жекуліної з історико-літературним відділенням (у 1913 р. додатково 
відкрилося педагогічне відділення) та загальноосвітні Вечірні жіночі курси 
професора М. В. Довнар-Запольського у складі двох (історико-літературно-
го і економіко-комерційного) відділень668. А восени 1906 р. був відновлений 
прийом на Київські вищі жіночі курси. Ініціативу щодо організації вищих 
жіночих курсів в Одесі взяв на себе видатний психолог, засновник школи 
експериментальної психології професор М. М. Ланге (1858–1921). Прагнучи 
отримати згоду уряду на відкриття вищої жіночої школи, одесити у 1902 р. 
клопотали про заснування спеціально-педагогічного закладу. Така позиція 
була досить виваженою, адже потреба у вчителях середньої школи гостро 
відчувалася не лише в Одесі, а й у всій країні. Тож дозвіл на заснування кур-
сів був отриманий 12 липня 1903 р. І вже 4 жовтня відбулося урочисте від-
криття Одеських вищих жіночих педагогічних курсів при гімназії К. С. Паш-
ковської, які й очолив професор М. М. Ланге. 

Організовувалися курси як експеримент на шість років з метою дати слу-
хачкам «вищу наукову освіту і педагогічну підготовку, потрібну для викла-
дання в гімназіях»669. Вони були трирічними, де третій рік здебільшого від-
водився для педагогічної теорії та практики. На курсах діяло п’ять відділень: 
історичне, російської мови і словесності, французької мови і словесності, 
німецької мови і словесності та математичне670. А вже восени 1906 р., згідно 

667  Драч О. О. Влада Російської імперії і Вищі жіночі курси на початку ХХ ст. Проблеми іс-
торії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2010. Вип. ХVІІ. С. 106.

668  Письмо от 24.09.1905 г. Генерал-губернатору от Попечителя Киевского учебного округа 
о разрешении дать разрешение на открытие курсов Жекулиной А.В. и проф. университета До-
внар-Запольскому. ЦДІА України (Центр. держ. істор. архів України). Ф. 442. Оп. 658. Спр. 176. 
Арк. 7–8.

669  Лазурский В. История Одесских Высших женских курсов» (рукопись). ДАОО (Держ. ар-
хів Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7528. Арк. 1; Мельник О.В. Педагогічні курси в Одесі 
(1903–1906 рр.): формування, структура, організація навчального процесу. Інтелігенція і влада. 
2011. Вип. 22. С. 45.

670  Лазурский В. История Одесских Высших женских курсов» (рукопись). ДАОО (Держ. ар-
хів Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7528. Арк. 2.
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з клопотанням Ради педагогічних курсів і відповідно до розпорядження мі-
ністра від 9 липня 1906 р., їх перетворили на Одеські вищі жіночі курси671.

У Харкові організаційні клопоти щодо заснування вищого жіночого за-
кладу взяло на себе Товариство взаємодопомоги трудящих жінок. Для роз-
роблення статуту майбутніх курсів було створено комісію, яку очолила 
О. Я. Єфименко (1848–1918), відома вчена, єдина жінка в дореволюційній 
Росії удостоєна почесного звання доктора історії672. Хоча ідея заснування ви-
щої жіночої школи мала широку підтримку професорів Харківського універ-
ситету, в 1904 р. міністр не дозволив товариству відкрити заклад, мотивуючи 
відмову недостатньою матеріальною забезпеченістю майбутніх курсів. Нове 
клопотання на початку 1905 р. теж було відхилене673. Натомість у 1906 р. в 
місті були засновані приватні вищі жіночі курси Н. І. Невіандт, а 27 квітня 
1907 р. вже й Товариство взаємодопомоги трудящих жінок відкрило Харків-
ські вищі жіночі курси.

Оскільки Київські, Одеські та Харківські вищі жіночі курси заснову-
валися як школи університетського типу, то вони мали й чітку, за зразком 
університетів, структуру: факультети та відділення. Спочатку традиційно 
це були історико-філологічний та фізико-математичний факультети, згодом 
на Київських та Одеських курсах відкрили юридичні та медичні відділення. 
Щоправда, останні пізніше виділилися в самостійні медичні інститути: Ки-
ївський (з 1908 р.) та Одеський (з 1910 р.). Відтак, вищі жіночі курси мали 
ті ж чотири факультети (Харківські – два), що й університети. Водночас їх 
навчальні програми були максимально наближені до програм аналогічних 
факультетів імператорських університетів. Але на курсах вводилися й нові, 
затребувані часом, професійні спеціалізації. Так, на Київських вищих жіно-
чих курсах з 1909 р. діяло економічно-комерційне, а на Одеських вищих жі-
ночих курсах з 1916 р. – хіміко-фармацевтичне відділення.

Статус навчальних закладів університетського типу мали й деякі інші 
громадські та приватні жіночі курси та інститути українських губерній. На-
приклад, Київські вищі вечірні жіночі курси А. В. Жекуліної (1905–1919), 
Київський жіночий Флебелевський інститут Флебелевського товариства 
(1907–1920), Катеринославські вищі жіночі курси, засновані М. С. Копило-

671  Мельник О. В. Педагогічні курси в Одесі (1903–1906 рр.): формування, структура, орга-
нізація навчального процесу. Інтелігенція і влада. 2011. Вип. 22. С. 45.

672  Удовицька Т. А. Громадські та приватні вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці ХІХ 
– на початку ХХ ст.) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський гуманітарний ун-т «Народна 
українська академія». Харків, 2002. С. 68.

673  Павлова Т. Г. Харківське товариство взаємодопомоги трудящих жінок (1902–1919 рр.). 
Вісник Харківського національного університету імені В. М. Каразіна. 2014. № 1119. С. 47.
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вим та О. В. Тихоновою (1916–1918) та Київський, Одеський, Харківський 
медичні інститути.

Спеціальних юридичних жіночих закладів на теренах України не було. 
Незважаючи на досить велику популярність та бурхливий розвиток юри-
дичної освіти в Російській імперії, здобувати її могли тільки чоловіки. Що-
правда, дівчата з дипломами юристів європейських університетів з’явилися 
в Росії ще в кінці ХІХ століття. Так, право у Гейдельбергському, а потім в 
Лейпцігському університетах вивчала Г. М. Євреінова (1844–1919)674, яка у 
1877 р. здобула ступінь доктора права, ставши першою російською дипломо-
ваною юристкою. До 1880 р. ступінь доктора права Бернського університету 
отримала Ф. М. Берлін-Кауфман. Були й певні успіхи жінок у професійній 
юридичній сфері. У 1875 р. Є. Ф. Козьміна виклопотала та, успішно склав-
ши іспит, отримала звання приватного повіреного і право займатися адво-
катською практикою675. Але цей успіх був нетривалим і, врешті, вже у січні 
1876 р. міністр юстиції категорично заборонив не лише Є. Ф. Козьміній, а й 
всім жінкам Росії займатися адвокатською діяльністю.

Лише на початку ХХ ст. жінкам офіційно дозволили вивчати юриспруден-
цію в університетах імперії. Відтоді з кожним роком таких слухачок ставало 
все більше. Зокрема, у 1906/07 н. р. у Харківському університеті їх було 53 
особи, а вже наступного року – 99. У 1907/08 н. р. в Університеті св.  Володи-
мира право вивчали 35 дівчат676. Перший же юридичний факультет для жінок 
в Російській імперії відкрився у 1906 р. на Бестужевських жіночих курсах у 
Санкт-Петербурзі677. Згодом такі ж факультети стали діяти на жіночих курсах 
в деяких інших університетських містах, зокрема й у Києві, Одесі та Харкові. 

Загалом вища жіноча освіта Росії носила приватно-громадський харак-
тер. Навчатися в державних вишах жінки могли лише як вільні слухачки. 
При цьому їх права, порівняно з чоловіками, були обмежені. Якщо чоловіки 
вільні слухачі, надавши атестат зрілості і склавши додатковий іспит з ла-
тинської мови, могли набути статусу студентів, то жінки стати студентками 
не мали права. А вже в травні 1908 р., щоб відновити «законний порядок» 
прийому до вищих навчальних закладів, циркуляром Міністерства народної 

674  Павлюченко Э. А. Женщины в русском освободительном движении от Марии Волконской 
до Веры Фигнер. Москва: Мысль, 1988. C. 157. 

675  Ариян П. Н. Справка по вопросу о женской адвокатуре и юридическом образовании. 
Первый женский календарь на 1899 год. Санкт-Петербург, 1899. С. 138. 

676  Смоляр Л. О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України II пол. 
ХІХ – поч. ХХ ст.: сторінки історії. Одеса : Астропринт, 1998. С. 99.

677  Скрипилёв Е. А. О юридическом образовании в дореволюционной России (XVIII – на-
чало XX вв.). Государство и право. 2000. № 9. С. 85. 
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освіти (§ 4) було категорично заборонено прийом жінок в університети на-
віть вільними слухачками678. 

Окрім того, спеціальна комісія міністерства вивчила фактичний стан 
справ з жінками вільнослухачками у вищих навчальних закладах імперії і 
дійшла висновку, що їх прийом відбувався з порушенням вимог про благо-
надійність. Тож закінчити розпочате в університетах навчання дозволили 
лише тим, хто довів законні на те підстави. Таких виявилося менше 50 % від 
загальної кількості слухачок Російської імперії. В українських університетах 
в 1910/11 н. р., порівняно з 1906/07 н. р., їх залишилося: в Харківському – 
55 % (250 із 450); у Новоросійському – 21 % (95 із 450) та в Університеті 
св. Володимира – 10 % (22 із 208)679. Вільних слухачок юридичного факуль-
тету Університету св. Володимира було в 1910/11 н. р. 14 осіб, у 1911/12 н. р. 
– 7, у 1912/13 н. р. залишилася одна, а вже наступного 1913/14 н. р. не було 
жодної680. До 1912/13 н. р. не залишилося жодної слухачки-юристки й у Хар-
ківському університеті. Якщо у 1907/08 н. р. їх було 99 осіб, то в наступні 
роки: у 1908/09 н. р. – 58; у 1909/10 н. р. – 49; у 1910/11 н. р. – 25; у 1911/1912 
– 13)681. Та й ті, слухачки, які ще залишалися в університетах, були в безправ-
ному стані, адже професори читати їм лекції мали у вільний від занять час, в 
аудиторіях окремо від чоловіків, тож консервативна професура часто просто 
відмовлялася їх проводити. 

678  Об условиях приема в студенты и вольнослушатели университетов и других высших 
учебных заведений. Журнал Министерства народного просвещения. 1908. Новая серия. Ч. 
ХVІІ. С. 104–106. 

679  Иванов А.Е. Высшая школа в России в конце XIX – начале XX века. Москва: Наука, 1991. 
С. 295; Смоляр Л.О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України II пол. 
ХІХ – поч. ХХ ст.: сторінки історії. Одеса: Астропринт, 1998. С. 99.

680  Підрахунок здійснено за: Список посторонних слушателей и слушательниц Университе-
та св. Владимира на 1910–1911 учебный год. Киев, 1910. 14 с.; Список посторонних слушате-
лей и слушательниц Университета св. Владимира на 1911–1912 учебный год. Киев, 1911. 23 с.; 
Список посторонних слушателей и слушательниц Университета св. Владимира на 1912–1913 
учебный год. Киев, 1912. 7 с.; Список посторонних слушателей и слушательниц Университета 
св. Владимира на 1914–1915 учебный год. Киев, 1914. 5 с.

681  Підрахунок здійснено за: Список посторонних слушателей и слушательниц Импера-
торского Харьковского университета на 1907–1908 академический год. Харьков, 1907. 85 с.; 
Список посторонних слушателей и слушательниц Императорского Харьковского университета 
на 1908–1909 академический год. Харьков: В Университетской типографии, 1909. 34 с.; Спи-
сок посторонних слушателей и слушательниц Императорского Харьковского университета на 
1909–1910 академический год. Харьков: В Университетской типографии, 1910. 30 с.; Список 
посторонних слушателей и слушательниц Императорского Харьковского университета на 1910–
1911 академический год. Харьков: В Университетской типографии, 1911. 28 с.; Список посто-
ронних слушателей и слушательниц Императорского Харьковского университета на 1911–1912 
академический год. Харьков: В Университетской типографии, 1912. 14 с.; Список посторонних 
слушателей и слушательниц Императорского Харьковского университета на 1912–1913 акаде-
мический год. Харьков: Типография «Печатное Дело», 1913. 11 с.
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І все ж під тиском громадськості Височайшим повелінням від 29 жов-
тня 1908 р. цим жінкам було дозволено завершити навчання «на однакових 
зі сторонніми слухачами умовах»682. А через гостру потребу фахівців вищої 
кваліфікації, насамперед педагогів та лікарів, влада й надалі йшла на певні 
поступки. Спочатку, як виняток, жінкам в окремому порядку надавали дозвіл 
для вступу на медичні факультети університетів. Далі у 1910 р. слухачок, 
яким у 1908 р. було дозволено закінчити університетські курси, допустили 
до складання іспитів в університетських комісіях683. Цим правом, до речі, 
скористалися харків’янки, в 1911 р. випускні іспити витримали 96 дівчат, у 
1912 р. – 76, серед яких випускниць юридичного факультету було три та 16 
відповідно684. 

А після обговорення 28–30 червня 1915 р. у Раді Міністрів доповіді мі-
ністра народної освіти П. Н. Ігнатьєва «Про дозвіл прийому жінок на окремі 
факультети деяких університетів» жінки були зараховані на вакансії медич-
ного і фізико-математичного факультетів Казанського, медичного факультету 
Саратовського і юридичного факультету Томського університетів, а міністр 
отримав право надалі на свій розсуд задовольняти відповідні клопотання 
університетів. Так, уже в 1916 р. було оголошено набір жінок на вільні місця 
юридичного факультету Харківського університету685. Того ж року, за наяв-
ності вільних місць і за однакових умов щодо освітнього цензу, жінки стали 
навчатися й у технічних інститутах686. Однак варто визнати, що до 1917 р. 
державна вища освіта так і не стала загальнодоступною для жінок. Основни-
ми вишами для них залишалися громадські та приватні жіночі курси.

Спочатку жіночі курси не визнавалися закладами «першого розряду». Тож 
застосувати свої знання і вміння відповідно до одержаної освіти випускниці 
історико-філологічних та фізико-математичних відділень могли лише як ви-
кладачки в початкових класах гімназій. Трохи кращою була ситуація з пра-
цевлаштуванням випускниць медичних закладів. Височайшим повелінням 

682  О разрешении лицам женского пола, допущенным в высшие учебные заведения, в каче-
стве посторонних слушательниц, окончания слушания курсов на одинаковых с посторонними 
слушателями условиях. Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. 1908. 
Ч. ХVІІІ. С. 42. 

683  Об учреждении временных правил о допущении к экзаменам в испытательных комисси-
ях при университетах посторонних слушательниц университетов, коим по Высочайшему пове-
лению 29-го октября 1908 р. разрешено закончить начатое образование. Журнал Министерства 
народного просвещения. Новая серия. 1910. Ч. ХХVІ. С. 13–15.

684  Смоляр Л. О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України II пол. 
ХІХ – поч. ХХ ст.: сторінки історії. Одеса : Астропринт, 1998. С. 101.

685  О приеме женщин в университет. Южный край. 1916. 23 августа. № 13551. С. 5.
686  Иванов А. Е. Высшая школа в России в конце XIX – начале XX века. Москва: Наука, 

1991. С. 296.
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від 14 січня 1871 р. жінки були допущені на службу акушерками, фельдшер-
ками, аптекарками та сестрами милосердя в громадські та державні медичні 
установи687. А згодом власниці нагрудного значка «Ж.В.» (женщина-врач), 
затвердженого 14 червня 1880 р., отримали право вести лікарську практи-
ку688. Однак доступ жінок до вищої юридичної освіти не давав їм вільно-
го права на професію – офіційного дозволу обіймати посади на державній 
службі чи вести юридичну практику жінки-юристки в Російській імперії не 
мали. Хоча обсяг і рівень викладання на жіночих курсах цілком відповідав 
змісту навчання університетів, що згодом визнала й влада. 

19 грудня 1911 р. було прийнято закон «Об испытаниях лиц женского 
пола в знании курса высших учебных заведений и о порядке приобретения 
ими ученых степеней и звания учительницы средних учебных заведений»689, 
згідно з яким жіночі курси, програми яких визнавалися «рівними універси-
тетським», отримали офіційний статус вищих навчальних закладів. Їх ви-
пускниці мали право складати іспити в державних екзаменаційних комісіях 
при університетах і здобувати вчені ступені магістра та доктора наук і звання 
вчительки середніх навчальних закладів. Звання вчительки давало право ви-
кладати у всіх класах чоловічих і жіночих середніх навчальних закладів, за 
рівну з чоловіками винагороду й рівну пенсію (ст. ст. 3, 4 Закону). За цим за-
коном нарівні з юристами-чоловіками складати іспити і одержувати дипломи 
про вищу юридичну освіту могли й жінки. 

Разом із тим, на підставі циркуляра МНО «О порядке допущения лиц 
женского пола к испытаниям в комиссиях образуемых при университетах на 
основании правил, Высочайше утверждённых 19-го декабря 1911 г.» від 20 
березня 1912 р. випускниці жіночих курсів допускалися до іспитів у держав-
них екзаменаційних комісіях при університетах лише з особливого, кожний 
раз, дозволу міністра690. Водночас до державних іспитів жінки екзаменува-

687  Высочайшее повеление от 14 января 1871 г. о допущении женщин на службу в обще-
ственныя и государственныя учреждения. Сборник действующих постановлений и распоряже-
ний по женским гимназиям и прогимназиям Министерства народного просвещения с последо-
вавшими с 1870 года изменениями и дополнениями / сост. М. Родевич. Санкт-Петербург: Тип. 
МНП, 1884. С. 225.

688  Лихачёва Е. Материалы для истории женского образования в России 1856–1880. Санкт-
Петербург, 1901. С. 638.

689  Об испытаниях лиц женского пола в знании курса высших учебных заведений и порядке 
приобретения ими учёных степеней и звания учительницы средних учебных заведений. ПСЗРИ. 
Собр. 3. (1881–1913). Т. ХХХІ: 1911. 36226. С.  1297–1300.

690  О порядке допущения лиц женского пола к испытаниям в комиссиях, образуемых 
при университетах на основании правил, Высочайше утверждённых 19-го декабря 1911 г. 
Лаурсон А. М. Справочная книга для учебных заведений и учреждений ведомства Министер-
ства народного просвещения: справочное издание. Петроград, 1916. С. 629.
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лися з усіх предметів університетського курсу відповідного факультету та 
відділення691. Оскільки умовою допуску до складання цих іспитів була на-
явність 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 атестату692. Тож, 
на відміну від чоловіків, шлях жінок до омріяного диплома про вищу освіту 
виявився складним і тернистим. Тому в 1912 р. лише одиниці здобули універ-
ситетські дипломи, наприклад у Новоросійському університеті таких було 
всього дев’ять осіб693.

Для визнання ж усіх свідоцтв вищих жіночих курсів рівними дипломам 
університету необхідно було навчальні плани всіх факультетів (відділень) 
курсів узгодити з університетськими планами. І лише 21 березня 1913 р. 
МНО, розглянувши узгоджені плани курсів, затвердило циркуляр, на підста-
ві якого жінки, які мали свідоцтво про закінчення вищих жіночих курсів, 
допускалися до випробувань у комісіях при університеті без особливого на 
те дозволу міністра694. Тобто слухачки Київських жіночих курсів з 1913 р. 
були зрівняні в правах зі студентами університетів. Випускниці ж Одеських 
та Харківських курсів отримали ці права лише у 1915 р. А з 1916 р. вже на са-
мих курсах діяли екзаменаційні комісії з правами державних695. 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.

Однак ці правила не поширювалися на слухачок економіко-комерційного 
відділення КВЖК адже в МНО таких комісій не існувало. Тому керівництво 
відділення спочатку (у 1914 р.) клопотало перед Міністерством торгівлі і 

691  Там само. С. 630.
692  Кобченко К. А. «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих 

курсів: монографія. Київ: МП «Леся», 2007. С. 129.
693  Добролюбский А. К истории женского высшего образования в Одессе в ХІХ – нач. ХХ 

вв. Південний захід. Одесика: Історико-краєзнавчий альманах. Одеса, 2009. Вип. 7. С. 32; 
Веселова Т. Н., Мельник О.В. Из истории высшего женского образования в Одессе (последняя 
треть ХІХ – нач. ХХ вв.). Записки исторического факультета. Одесса, 1995. Вып. 1. С. 86.

694  О порядке применения закона от 19 декабря 1911 г. к лицам, окончившим различные 
высшие женские курсы. Лаурсон А. М. Справочная книга для учебных заведений и учрежде-
ний ведомства Министерства народного просвещения: справочное издание. Петроград, 1916. 
С.  631–632.

695  Кобченко К. А. «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих 
курсів: монографія. Київ: МП «Леся», 2007. С. 132; Плиско Л. М., Маслов М. П. Діяльність Хар-
ківських вищих жіночих курсів як важливий етап в історії становлення та розвитку Харківсько-
го державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (1907–1919). Збірник наукових 
праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. 1999. Вип. 3. 
С. 85 (Серія «Історія та географія»).
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промисловості, якому підпорядковувалися заклади комерційної освіти, про 
надання права його випускницям викладати спеціальні предмети у школах 
відомства, а потім (у 1915 р.) – про допущення їх до іспитів у комісіях Ки-
ївського комерційного інституту. Згодом це клопотання було задоволене696.

Правовою основою діяльності курсів були положення (статути), які за-
тверджував попечитель навчального округу. Так, відновлені курси в Києві 
діяли за «Положением о Высших женских курсах в г. Киеве» від 28 травня 
1881 р., що було змінене на «Временное положение о Высших женских кур-
сах в г. Киеве» від 13 вересня 1911 р. (залишилося чинним до ліквідації кур-
сів, з деякими, внесеними в 1917 р. змінами). Розроблений у 1910 р. проект 
«Устава Университета св. Ольги в г. Киеве» (друга неофіційна назва КВЖК) 
так і не був затверджений697. Попечитель Харківського навчального округу 
Статут ХВЖК затвердив 30 травня 1907 р.698, а ОВЖК працювали за «По-
ложением об Высших женских курсах в Одессе»699.

Управління курсами здійснювали: Рада професорів, Правління, Збори 
факультетів (відділень) та посадові особи (директор, декани, помічник (по-
мічниця) директора, казначей). Обирали також секретаря Ради та Зборів фа-
культетів (відділень). Вищим колегіальним органом була Рада професорів (в 
Одесі та Харкові – Вища педагогічна рада). До її обов’язків входило обран-
ня строком на три роки директора курсів (обрана кандидатура підлягала за-
твердженню міністром), професорсько-викладацького складу й адміністра-
тивного персоналу. Також Рада розглядала пропозиції про відкриття нових 
відділень; введення нових предметів, навчальних планів; утворення навчаль-
но-допоміжних установ; вирішувала питання про розробку та зміни стату-
тів (положень) курсів; встановлювала строки складання звітів та проектів; 
виробляла правила для слухачок; визначала розмір винагороди викладачів 
та службовців; розглядала інші важливі питання управління, навчального та 
господарського життя курсів700. На допомогу Раді Харківських жіночих кур-
сів у 1909 р. було створено Опікунський комітет, головним завданням якого 

696  Кобченко К. А. «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих 
курсів: монографія. Київ: МП «Леся», 2007. С. 131.

697  Краткий обзор истории и современного состояния Высших женских курсов в г. Киеве. 
Киев: Тип. Т. Г. Майнандера 1913. С. 3; Губар К. А. З історії правничої освіти в Україні: юри-
дичне відділення Київських Вищих жіночих курсів. Часопис Київського університету права. 
2011. № 3. С. 321.

698  Устав Харьковских высших женских курсов. Харьков: Тип. «Печатник», 1908. 8 с.
699  Положение о Высших женских курсах в Одессе. Одесские Высшие женские курсы. Одес-

са : Тип. Одесские новости, 1911–1913. 18 с.
700  Временное положение о Высших женских курсах в г. Киеве. Киев: Тип. Т. Г. Мейнандера, 

1911. С. 10–11.
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стало матеріальне забезпечення курсів та незаможних курсисток. У своїх ла-
вах він об’єднав здебільшого поважних благодійників закладу701.

Головував на зборах Ради директор курсів, який відповідав за законність 
її постанов та рішень. Він же завідував усіма частинами управління курсів; 
стежив за правильним ходом навчання; наглядав за дотриманням правил; 
розглядав заяви та документи і здійснював прийом слухачок. За порядком 
під час занять стежили старша дама та її помічниці, які перебували у без-
посередньому підпорядкуванні директора702. Дами обиралися правлінням 
строком на три роки та затверджувалися на посадах Попечителем навчаль-
ного округу. Господарські та адміністративні справи вирішувало Правлін-
ня курсів, яке діяло у складі директора, деканів відділень та казначея703. У 
Правління ХВЖК додатково входили голова Опікунського комітету та три 
представники засновника – Товариства взаємодопомоги трудящих жінок704. 
А на Одеських курсах функції правління виконував Господарський комітет у 
складі директора, деканів та трьох професорів705. Фінансами відав казначей.

Факультет (відділення) очолював декан (обирався з професорів строком 
на два роки, кандидатура якого затверджувалася МНО), який і головував на 
Зборах факультету (відділення)706. До компетенції Зборів входило затвер-
дження навчальних планів, програм, розкладу лекцій, призначення комісій 
для іспитів; розроблення пропозиції про використання аудиторій; нагляд за 
навчанням; розгляд питання про надання слухачкам стипендій тощо. Збори 
обирали й декана. І хоча структура вищих жіночих курсів та форми їх вну-
трішнього управління мали риси демократії та певної самостійності, заклади 
перебували під пильним наглядом Попечителя та МНО. 

Зауважимо, що жіночі навчальні заклади не отримували державних суб-
сидій, дуже рідко на їх рахунки приходили й пожертви від великих промис-

701  Плиско Л. М., Маслов М. П. Діяльність Харківських вищих жіночих курсів як важливий 
етап в історії становлення та розвитку Харківського державного педагогічного університету ім. 
Г. С. Сковороди (1907–1919). Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного 
університету ім. Г. С. Сковороди. 1999. Вип. 3. С. 78 (Серія «Історія та географія»).

702  Временное положение о Высших женских курсах в г. Киеве. Киев: Тип. Т. Г. Мейнандера, 
1911. С. 9.

703  Там само. С. 11.
704  Плиско Л. М., Маслов М. П. Діяльність Харківських вищих жіночих курсів як важливий 

етап в історії становлення та розвитку Харківського державного педагогічного університету ім. 
Г. С. Сковороди (1907–1919). Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного 
університету ім. Г. С. Сковороди. 1999. Вип. 3. С. 78 (Серія «Історія та географія»).

705  Добролюбский А. К истории женского высшего образования в Одессе в ХІХ – нач. ХХ  вв. 
Південний захід. Одесика: Історико-краєзнавчий альманах. Одеса, 2009. Вип. 7. С. 16–37.

706  Губар К. А. З історії правничої освіти в Україні: юридичне відділення Київських Вищих 
жіночих курсів. Часопис Київського університету права. 2011. № 3. С. 321.
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ловців, які радше бажали фінансувати професійну школу. Однак громадська 
та приватна підтримка курсів (спочатку основними меценатами були профе-
сори 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 
(становила в рік: у Києві – 100 руб., в Одесі – 150 руб., у Харкові – 80 руб., з 
1908 р. – 100 руб.), кошти засновників, пожертви та заповіти на їх користь707. 
Наприклад, Земський банк Одеси з 1910 р. виплачував курсам щорічні гро-
шові внески (в 1914 р. сума становила 3 тис. руб.)708. А Товариство взаємодо-
помоги трудящих жінок Харкова створило спеціальний Опікунський комітет, 
метою діяльності якого стало збирання грошей для ХВЖК709. 

Окрім власне грошей, курсам надавали земельні ділянки з будівлями чи 
під забудову. Так, за заповітом К. Крижановського Київські курси отрима-
ли будинок із садибою, загальною вартістю 70 тис. руб., але з неодмінною 
умовою, що вони повторно відкриються не пізніше 1907 року710. А вже від-
новленим у 1906 р. жіночим курсам Київська міська дума безкоштовно пе-
редала земельну ділянку під новобудову, спорудження якої й було розпочато 
у 1912/13 н. р.711. Для цього будівництва в 1914 р. курси попросили у мініс-
терства позику в 200 тис. руб. з розстрочкою на 20 років712. Власне примі-
щення у 1913–1914 pp. звели й ХВЖК, земельну ділянку під забудову без-
коштовно надала Харківська міська управа, а МНО виділило на будівництво 
60 тис. руб.713 Зауважимо, що така фінансова підтримка громадської установи 

707  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. С. 404; Плиско Л.М., Маслов 
М. П. Діяльність Харківських вищих жіночих курсів як важливий етап в історії становлення та 
розвитку Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (1907–1919). 
Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковоро-
ди. 1999. Вип. 3. С. 78, 80 (Серія «Історія та географія»).

708  Веселова Т. Н, Мельник О. В. Из истории высшего женского образования в Одессе (по-
следняя треть ХІХ – нач. ХХ вв.). Записки исторического факультета. Одесса, 1995. Вып. 1. 
С. 87.

709  Павлова Т. Г. Харківське товариство взаємодопомоги трудящих жінок (1902–1919 рр.). 
Вісник Харківського національного університету імені В. М. Каразіна. 2014. № 1119. С. 47–48.

710  Кобченко К. А. «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих 
курсів: монографія. Київ: МП «Леся», 2007. С. 101.

711  Малинко И. Г. Деятельность высших женских курсов на Украине (конец ХІХ – начало 
ХХ  вв.). Вопросы истории СССР. Харьков, 1984. Вып. 29. С. 123.

712  Об отпуске из государственного казначейства средств на выдачу беспроцентной ссуды 
совету Киевских высших женских курсов на постройку здания для названых курсов. Журнал 
Министерства народного просвещения. Новая серия. 1914. Ч. LІІІ. С. 6–7. 

713  Плиско Л. М., Маслов М. П. Діяльність Харківських вищих жіночих курсів як важливий 
етап в історії становлення та розвитку Харківського державного педагогічного університету ім. 
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була досить рідкісним явищем у практиці цього міністерства. ОВЖК розмі-
щувалися в споруді, збудованій у 1904 р. для педагогічних курсів, на кошти, 
зібрані Опікунським комітетом (жертводавцями зокрема були професори 
Новоросійського університету О. С. Трачевський (6059 руб.) та М. Д. Пиль-
чиков (1250 руб.)714. 

Керівництво жіночих курсів не шкодувало кошти, витрачаючи їх на ство-
рення власної матеріально-технічної бази (кабінетів, лабораторій, музеїв). 
Цьому також сприяли пожертви благодійників. Курси зібрали солідні для 
того часу бібліотеки, які не поступалися університетським. Крім власне що-
річної закупівлі книг, бібліотечні фонди поповнювалися щедрими дарунка-
ми. Книги для бібліотеки КВЖК передав професор В. С. Іконников, а вдо-
ва професора М. В. Бобрецького подарувала понад 300 книг із зоології715. 
Колекцію у 439 томів, переважно книг з російської історії, передала ОВЖК 
дружина покійного директора Феодосійської вчительської семінарії Шугуро-
ва716. У 1907 р. за сприяння І. А. Линниченка спадкоємці професора Новоро-
сійського університету А. І. Маркевича пожертвували курсам всю бібліотеку 
покійного (5032 назви, 9252 томи)717. Упродовж 1908 р. до бібліотеки курсів 
було додано частину бібліотеки професора М. П. Смирнова, а вдова профе-
сора О. А. Павловського в 1913 р. віддала закладу книжкове зібрання свого 
чоловіка.

Опікувалися меценати й слухачками. Було започатковано низку стипендій 
для найбідніших, але здібних дівчат. Одеські курсистки отримували: імен-
ну стипендію П. М. Сочеванової, засновану її донькою – дружиною члена 
Одеського окружного суду А. М. Тахчогло (банківський рахунок на 6000 руб, 
відсотки з яких йшли на стипендію); щорічну стипендію в сумі 100 руб., 
промисловця А. А. Бродського, дві стипендії О. М. Бриль, що виплачували-
ся із заповіданої курсам у 1916 р. суми 4000 руб.718 При Одеських курсах з 

Г. С. Сковороди (1907–1919). Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного 
університету ім. Г. С. Сковороди. 1999. Вип. 3. С. 83 (Серія «Історія та географія»); Коломієць 
Т. Становлення вищої жіночої освіти в Харкові на початку ХХ ст. Краєзнавство. 2003. № 1–4. 
С. 142; Об отпуске из государственного казначейства средств на выдачу пособия высшим жен-
ским курсам в городе Харькове. Журнал Министерства народного просвещения. Новая серия. 
1913. Ч. XLVІІ. С. 41–42.

714  Лазурский В. История Одесских Высших женских курсов» (рукопись). ДАОО (Держ. ар-
хів Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7528. Арк. 3, 5.

715  Кобченко К. А. «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих 
курсів: монографія. Київ: МП «Леся», 2007. С. 112, 116.

716  Лазурский В. История Одесских Высших женских курсов» (рукопись). ДАОО (Держ. ар-
хів Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7528. Арк. 4.

717  Там само. Арк. 9.
718  Добролюбский А. К истории женского высшего образования в Одессе в ХІХ – нач. ХХ  вв. 
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1909 р. діяло Товариство допомоги малозабезпеченим курсисткам719. У серп-
ні 1906 р. було створене Товариство допомоги слухачкам Вищих жіночих 
курсів у м. Києві, яке за перші три роки своєї діяльності надало різних видів 
допомоги на суму 19 651 руб. Київські слухачки також отримували стипен-
дії: П. Купріянова, імені Государя засновника цесаревича і великого князя 
Олексія Миколайовича та імені генерал-адʼюнкта О. Брусилова720.

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 навчального 
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. Абітурі-
єнтки повинні були мати звання домашньої вчительки чи наставниці (таке 
звання не вимагалося при вступі на юридичні факультети (відділення) та 
економіко-комерційне відділення КВЖК). Окрім цього, потрібно було нада-
ти свідоцтво про благонадійність та письмовий дозвіл батьків або опікунів, 
якщо дівчині не виповнився 21 рік721. Навіть заміжні жінки надавали письмо-
ву згоду чоловіка. І лише 19 серпня 1916 р. міністерство, керуючись законом 
від 12 березня 1914 р., звільнило їх від оформлення такого дозволу722.

Навчальний рік на курсах складався з двох семестрів, а строк навчання 
був чотирирічним. На ХВЖК тривалість навчання спочатку становила три 
роки. На курсах діяла предметна система навчання. Слухачки самостійно 
обирали дисципліни, які бажали вивчати. Однак ті, які планували одержати 
диплом, мали дотримуватись вироблених курсами і затверджених міністер-
ством планів. Щоправда, на ОВЖК, наслідуючи практику діяльності педаго-
гічних курсів, використовували притаманну для всіх педагогічних закладів 
країни курсову систему. А з 1916/17 н. р. вже й на КВЖК була введена кур-
сова система навчання723.

Південний захід. Одесика: Історико-краєзнавчий альманах. Одеса, 2009. Вип. 7. С. 27, 35.
719  Федотова Т. Н. О высшем женском образовании в Одессе. Труды Одесского университе-

та. Т. 151. 1961. Вып. 11. С. 187 (Серия «Филологические науки»).
720  Кобченко К. А. «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих 

курсів: монографія. Київ: МП «Леся», 2007. С. 121–122.
721  Воротинцев Н. И. Полный сборник правил приема и программ высших, средних и низ-

ших общеобразовательных, специальных и профессиональных учебных заведений России, 
мужских и женских, правительственных и частных. Санкт-Петербург, 1909. С. 404. 

722  О предложении Департамента министерства народного просвещения от 19 августа 1916 г. 
за № 9074. Протокол заседания совета от 23 сентября 1916 г. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). 
Ф. 334. Оп. 5. Спр. 5. Арк. 117.

723  Кобченко К. А. «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих 
курсів: монографія. Київ: МП «Леся», 2007. С. 102.
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Дисципліни поділялися на обов’язкові та необов’язкові (факультативні, 
рекомендовані). Такий розподіл визначався планом кожного факультету (від-
ділення), надаючи більшої ваги конкретній спеціалізації. Основною формою 
занять були лекції. Курсистки також працювали на практичних заняттях, го-
тували щорічні курсові роботи, складали контрольні співбесіди та іспити з 
пройдених наук. Важливим доповненням до практичних занять була робота 
в семінаріях, тематичних гуртках, лабораторіях, музеях. Так, наприклад, у 
1907 р. в Одесі діяли літературний гурток під керівництвом В. Ф. Лазурсько-
го, природничий – під керівництвом П. Г. Мелікова. На КВЖК було засно-
вано філософський гурток, яким керував П. Я. Светлов724. Харківʼянки в різні 
роки відвідували студентські наукові гуртки з вивчення давньоєгипетської 
мови та писемності приват-доцента Е. Г. Фагарова, з вивчення фінської мови, 
з новітньої російської та іноземної літератури (керівники приват-доценти 
В. М. Веретинніков та М. М. Дурново).

Окремою формою пізнавальних занять стали навчальні екскурсії, ко-
шти на їх організацію зазвичай виділяли з бюджету курсів. Так, у 1909 р. 
32 одеські курсистки відвідали Грецію та 45 слухачок – різні міста Росії й 
Фінляндії. 65 курсисток здійснили подорож до Санкт-Петербурга, 25 – до 
Києва, 15 – до Кишинева. Дівчата вивчали флору, фауну передмістя Одеси725. 
У 1912 р. харківські курсистки відвідали Крим, в 1914 р. – м. Святогорськ та 
здійснили поїздку по маршруту Харків – Москва – Вологда – Архангельськ – 
Соловецький монастир – Петроград – Харків726. 

Курси мали власні друковані видання. КВЖК видавали збірники праць 
історико-філологічного відділення: «Minerva» (1913–1917. Вип. 1–7) та 
«Сборник Археологического музея Высших женских курсов в Киеве» (1914. 
Вип. 1–2). Одеські курсистки публікувалися в збірнику «Труды слушатель-
ниц Одесских высших женских курсов» (1910–1911. Вип. 1–2). 

Викладацький склад курсів був представлений переважно професорами 
місцевих університетів. Зауважимо, що професура завжди була кращою, най-
більш освіченою та активною частиною місцевих громад. Це були прогре-
сивні науково-педагогічні кадри, які розглядали свою роботу в галузі жіночої 

724  Смоляр Л. О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України II пол. 
ХІХ – поч. ХХ ст.: сторінки історії. Одеса : Астропринт, 1998. С. 106.

725  Одесские высшие женские курсы в 1909 г. Журнал Министерства народного просвеще-
ния. Новая серия. 1910. Ч. ХХХ. С. 15. 

726  Плиско Л.М, Маслов М. П. Діяльність Харківських вищих жіночих курсів як важливий 
етап в історії становлення та розвитку Харківського державного педагогічного університету ім. 
Г. С. Сковороди (1907–1919). Збірник наукових праць Харківського державного педагогічного 
університету ім. Г. С. Сковороди. 1999. Вип. 3. С. 81–84 (Серія «Історія та географія).
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освіти як відповідальну громадську місію727. Директорський корпус курсів 
формувався із ініціаторів-засновників та прихильників жіночої освіти. Так, 
Одеські курси почергово очолювали професори Новоросійського університе-
ту М. М. Ланге (1906–1908), Е. Р. фон Штерн (1908–1910), П. Г. Меліков (в. о. 
директора січень-липень 1911 р.), О. П. Казанський (1911–1913), О. Я. Шпа-
ков (1913–1920). Посаду директора Київських курсів обіймали: П. Я. Арма-
шевський (1906–1911 – завідувач курсів, голова ради професорів), Г. К. Суслов 
(1911–1917), Г. В. Демченко (1918–1919), С. М. Реформаторський (1919–1920). 
Харківськими курсами керували: І. В. Нетушил (1907–1909), О. А. Альбіцький 
(1909–1910), О. М. Анциферов (1910–1911) та С. М. Кульбакін (1911–1919). 
Не менш маститі вчені (історики, філологи, філософи, літературознавці, мате-
матики, економісти, медики, юристи) викладали на жіночих курсах, зокрема: 
О. І. Гіляров, К. Г. Воблий О. Д. Білімович, І. А. Лециус, М. В. Довнар-Заполь-
ський (Київ); Д. І. Багалій, В. П. Бузескул, М. Ф. Сумцов, Ф. І. Шміт, І. М. Ен-
дзелін (Харків); О. П. Казанський, І. А. Линиченко, П. Г. Меліков, Є. М. Щеп-
кін, А. В. Флоровський (Одеса) та ін.

Діяльність курсів до революційних подій 1917 p. була порівняно стабіль-
ною, 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 навчальні заклади працювали нерегулярно, 
заняття проводились із порушенням навчальних планів, їх фінансовий стан 
різко погіршився. Втім, Вищі жіночі курси діяли, мимоволі співпрацюючи з 
Тимчасовим урядом, урядами Центральної Ради, Гетьманату, Директорії та 
радянської влади.

Незважаючи на важкі умови життя, навчальний процес тривав. Було здій-
снено спроби певної модернізації навчання, зокрема щодо українізації кур-
сів. Так, на КВЖК вже навесні 1917 р. було запроваджено окремі лекційні 
курси з української історії, літератури та мистецтва. Далі курсистки ініцію-
вали розширення курсу наук та введення нових предметів, таких як: історія 
України, історія української мови, історія українського письменства на істо-
рико-філологічному факультеті та історія західноруського права на юридич-
ному. Ці дисципліни мали стати обов’язковими728. Розроблялося й питання 
про відкриття окремого українського історико-філологічного факультету. 
Проте планам не судилося здійснитися. Процес українізації курсів відбував-

727  Малинко И. Г. Деятельность высших женских курсов на Украине (конец ХІХ – начало 
ХХ  вв.). Вопросы истории СССР. Харьков, 1984. Вып. 29. С. 122.

728  Кобченко К. А. «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих 
курсів: монографія. Київ: МП «Леся», 2007. С. 102.
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ся й на ОВЖК. Тут було введено такі предмети, як історія України та історія 
української літератури.

Всупереч складним обставинам, на жіночих курсах навіть організовува-
ли екзаменаційні комісії. Так, упродовж 1917–1920 рр. такі комісії діяли на 
КВЖК. До речі, на прохання МНО та керівників столичних жіночих навчаль-
них закладів складати іспити та завершити освіту до Києва прибували кур-
систки Москви та Петрограда729. Відтак контингент слухачок КВЖК стрім-
ко зріс і в грудні 1918 р. становив 5437 осіб, з яких 2064 вступили восени 
1918 року730. 

Економічні труднощі та інфляція призводили до регулярного підвищення 
платні за навчання. Якщо на КВЖК у 1917/18 н. р. вона становила 170 руб. за 
семестр для слухачок природничо-математичного відділення, а для решти – 
150 руб., то вже навесні 1919 р. зі слухачок природничого відділення плану-
валося збирати по 250 руб., а з решти – по 200 руб.731 А з осіннього семестру 
1919 р. вона знову зросла: на всіх відділеннях до 500 руб. за півріччя, а на 
природничому – до 750 руб.732 У 1918 р. збільшилася плата за навчання й на 
ОВЖК, де слухачки сплачували вже по 200 руб. за семестр733.

Однак проголошена навесні 1919 р. радянська політика у сфері освіти озна-
чала кардинальні зміни в житті жіночих курсів. Вільний вступ до вишів зна-
чно збільшив кількість курсисток. Усі виші 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 вишах, було прийнято рішення про їх 
об’єднання. Слухачки Вищих жіночих курсів мали перейти на відповідні фа-
культети університетів. Але жіночі курси фактично працювали до літа 1920 р., 
а їх факультети закривались поступово. Спочатку на підставі «Тимчасової 
інструкції Губернським відділам народної освіти»734 історико-філологічні та 
фізико-математичні факультети (відділення) жіночих курсів разом з аналогіч-
ними факультетами університетів утворили Тимчасові педагогічні курси, які 
згодом були реорганізовані в педагогічні технікуми (у Харкові – в Академію 

729  Там само. С. 196.
730  Там само. С. 201.
731  Там само. С. 201–202.
732  Обзор работы курсов за 1919–1920 г. и статистические сведения о количестве слушатель-

ниц по факультетам. ДАК. (Держ. архів м. Києва). Ф. 244. Оп. 17. Спр. 581. Арк. 2.
733  Протокол заседания совета от 11/28 ноября 1918 г. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). 

Ф.  334. Оп. 5. Спр. 5. Арк. 151.
734  Тимчасова інструкція Губвіднародосвіти. Збірник Декретів, постанов, наказів та розпо-

ряджень по народному комісаріяту освіти УСРР. 1920. Вип. 1. С. 10.
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теоретичних знань), а далі в інститути народної освіти735. Натомість інші відді-
лення Київських та Одеських курсів ще певний час діяли.

Отже, жіночі курси дали якісну вищу освіту значній кількості україн-
ських жінок. Випускниці жіночих закладів стали відомими вченими: ар-
хеолог В. Є. Козловська; літературознавець Н. П. Кістяківська; історики 
Н. Д. Полонська-Василенко, О. О. Грушевська, Д. Г. Атлас, З. А. Бориневич-
Бабайцева, А. М. Панкратова; математик С. О. Яновська. Серед їх вихованок 
були дружини, доньки та інші родички відомих представників вітчизняної 
інтелігенції, наприклад на КВЖК навчалися К. Гогоцька, О. Максимович, 
К. Чубинська, І. Антонович, М. Скоропадська, К. Мельник, О. Хоружинська 
та ін.736 Значно складніше встановити досягнення випускниць-юристок. На-
справді про будь-яке практичне застосування ними юридичних знань не мо-
гло бути й мови – шлях до професії для них був закритий. Однак, не зважаю-
чи на те, що вони не могли працювати адвокатами, нотаріусами, суддями, а 
відшукати іншу гідну роботу за фахом було досить складно, все ж юридична 
освіта користувалася популярністю. 

На теренах України перше юридичне відділення для жінок було від-
крите на Харківських приватних жіночих курсах Н. І. Невіанд у листопаді 
1906 року. Проект статуту закладу було розроблено з урахуванням універ-
ситетського статуту та з використанням проекту положення про вищі жіночі 
курси Товариства взаємодопомоги трудящих жінок Харкова737. Система на-
вчання, програми викладання та іспитів відділення формувалися відповідно 
до навчального плану юридичного факультету Харківського університету. 
Першими слухачками юридичного відділенні стали 103, за іншими даними – 
190 осіб738. Втім цей заклад залишив ледь помітний слід в історії юридичної 
освіти регіону. І хоча навесні 1910 р. відбувся перший його випуск, але в цей 
останній 1909/10 н. р. діяльності в ньому навчалося всього 25 юристок739. У 
Харкові розроблявся ще один проект організації жіночої юридичної школи. 

735  Павлова Т. Г. Харківське товариство взаємодопомоги трудящих жінок (1902–1919 рр.). 
Вісник Харківського національного університету імені В.М. Каразіна. 2014. № 1119. С. 47.

736  Губар К. А. З історії правничої освіти в Україні: юридичне відділення Київських Вищих 
жіночих курсів. Часопис Київського університету права. 2011. № 3. С. 324.

737  Письмо Н. Невианд Сумцову М.Ф. с просьбой взять на себя чтение лекций на Высших 
женских курсах в Харькове. ЦДІА України (Центр. держ. істор. архів України). Ф. 2052. Оп. 1. 
Спр. 850. Арк. 2. 

738  Русанова Е. Надежда Невианд и ее харьковские образовательные проекты. Харківський 
архівіст. 2012. С. 119–124; Драч О. О. Вища жіноча освіта у Харкові (друга половина ХІХ – по-
чаток ХХ ст.): макро- і мікроаналіз проблеми. Сумська старовина. 2009. № ХХІІІ–ХХІХ. С. 131.

739  Русанова Е. Надежда Невианд и ее харьковские образовательные проекты. Харківський 
архівіст. 2012. С. 120; Шохоль К.Р. Высшее женское образование в России (Историко-юридиче-
ский очерк). Санкт-Петербург, 1910. С. 92.
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Задумувався він як дворічні вечірні юридичні курси для членів Товариства 
взаємодопомоги трудящих жінок, а для поглибленого вивчення юриспру-
денції планували розробити додаткову трирічну програму740. Але здійсни-
ти задум не вдалося. Зауважимо, що на Катеринославських вищих жіночих 
курсах М. С. Копилова та О. В. Тихонової теж було заплановано відкриття 
юридичного факультету, але діяти він почав восени 1918 р. у складі Катери-
нославського університету, в який було реорганізовано жіночі курси.

Тож своє право на вищу юридичну освіту українки могли реалізувати на 
юридичних факультетах (відділеннях) вищих жіночих курсів університет-
ського типу: Київських (з 1907 р.) та Одеських (з 1908 р.). Що ж до юри-
дичного факультету ХВЖК, то зауважимо, що хоч дозвіл на їх відкриття був 
отриманий ще 1907 р., створити його так і не вдалося через брак коштів, 
приміщень, а головне – через відмову університетських професорів-юристів 
працювати на ньому. Тож діяли лише два факультети: історико-філологічний 
та фізико-математичний. Щоправда, відомі харківські прогресивні юристи 
працювали на ХВЖК. Зокрема, на історико-філологічному факультеті про-
фесор А. М. Фатєєв читав рекомендований курс вчення про право і держа-
ву, а професор О. М. Анциферов – спеціальний курс політичної економії та 
статистики741. Є згадки й про діяльність на курсах юристів М І. Палієнка, 
С. Є. Сабініна, В. С. Трахтерова.

3.2.2. Правове відділення Київських вищих жіночих курсів 
(1907–1920)

Досить серйозно було поставлене вивчення права на Київських вищих 
жіночих курсах. Навчальний план відділення був розроблений за зразком на-
вчального плану юридичного факультету Університету св. Володимира і при 
будь-якій зміні останнього коригувався. Від університетського він відрізняв-
ся 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 курсисток742. Зокрема, 
щоб подолати цю різницю, слухачки юридичного відділення вивчали латин-
ську мову.

Як і студентам юридичного факультету університету курсисткам юридич-
ного відділення читали: енциклопедію права; історію руського права; порів-

740  Павлова Т. Г. Харківське товариство взаємодопомоги трудящих жінок (1902–1919 рр.). 
Вісник Харківського національного університету імені В.М. Каразіна. 2014. № 1119. С. 45.

741  Высшие женские курсы, учрежденные Обществом взаимопомощи трудящихся женщин. 
Отчет за 1912 год. Харьков: Тип. С. Иванченко, 1914. С. 18.

742  Краткий обзор истории и современного состояния Высших женских курсов в г. Киеве. 
Киев: Тип. Т. Г. Майнандера, 1913. С. 3.
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няльну історію права; історію філософії права; політичну економію; статис-
тику; 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 судочин-
ство. Обов’язковим предметом для всіх слухачок православного віросповіда-
ння було богослів’я. Також перелік пропонованих до вивчення юридичних 
дисциплін був доповнений державним правом західноєвропейських держав 
(курс який не читався студентам-юристам університету) та була збільше-
на кількість годин для вивчення римського і торгового права. Водночас на 
курсах пропонувалася ширша від університетської спеціалізація через за-
провадження низки необов’язкових спеціальних предметів. На юридичному 
відділенні це були порівняльна історія права, історія, психологія, філософія, 
логіка, іноземні мови (французька, англійська, німецька, італійська) 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-ко-
мерційних наук не замість, а додатково до юридичних743. Тож курсистки з 
такою паралельною юридичною та економічно-комерційною спеціалізацією 
могли розраховувати на застосування своїх професійних знань в різних ад-
міністративних, промислових та торговельних закладах, що збільшувало їх 
шанси на успішне працевлаштування.

Аналіз навчальних планів юридичного та економіко-комерційного відді-
лень курсів дає підстави говорити про доволі ґрунтовне навчання курсисток 
(додаток Е). Так, для слухачок обох відділень обов’язковими для вивчення 
були базові юридичні (енциклопедія права; історія руського права; історія 
російського державного права; російське державне право; державне право 
західноєвропейських держав; цивільне право та цивільний процес; адмі-
ністративне право; фінансове право; торгове право; міжнародне право) та 
економічні (політична економія і статистика) дисципліни. 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 криміналь-
ний процес. Ці ж дисципліни могли вивчати й слухачки економіко-комер-
ційного відділення. Хоча для них вони були «рекомендовані», однак дівчата, 
які планували отримати випускне свідоцтво курсів, зобов’язані були їх ви-
вчати. Також обов’язковими для економісток були: комерційний обрахунок, 
загальна та спеціальна бухгалтерія, господарська географія зі статистикою, 

743  Объяснительная записка от 6 марта 1912  г. ДАК. (Держ. архів м. Києва). Ф. 244. Оп. 17. 
Спр. 71. Арк. 3.
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товарознавство, історія торгівлі, російська, німецька, французька комерційна 
кореспонденція, банкова та торговельна політика, хімія744. Досить солідним 
був рівень мовної підготовки. Юристки упродовж двох років за власним ви-
бором мали опанувати одну із нових мов (французьку, англійську чи німець-
ку). Інші дві мови були необов’язковими. Економістки ж за цей же час мали 
вивчити дві мови (французьку та німецьку), натомість англійська та італій-
ська рекомендувалися як необов’язкові. 

Навчання на курсах традиційно здійснювалося у формі лекцій та прак-
тичних занять. Останнім тут приділяли особливу увагу, адже їх проводили 
з усіх предметів щонайменше один раз на тиждень. Окрім цього, теоретич-
ні знання курсистки закріплювали, проводячи роботу наукового характеру в 
юридичному семінарію. Хоча участь в ньому не була обов’язковою, а про-
пускна здатність становила всього 24 особи, однак багато слухачок виявили 
бажання там працювати. Тож довелося встановити 3-годинний щоденний 
графік роботи семінарію745. А для практичних занять економісток був ор-
ганізований музей товарознавства. Знання перевіряли під час курсових та 
випускних іспитів, програми яких були аналогічні програмам юридичного 
факультету Університету св. Володимира746. Слухачки готували й захищали 
письмові наукові роботи. Є відомості й про організацію наукового гуртка з 
вивчення суспільних наук. У жовтні 1918 р. Радою професорів був затвер-
джений його статут747. Однак, очевидно, розгорнути масштабну діяльність 
його засновникам не вдалося, відтак і відшукати результати цієї діяльності 
немає можливості. 

Зауважимо, що не лише навчальні плани та система навчання, а й рівень 
викладання на курсах за якістю не поступались університетським, адже ви-
кладацький склад був представлений, здебільшого, професорами та викла-
дачами Університету св. Володимира, а дисципліни економіко-комерційного 
відділення читали професори ККІ. Серед викладачів-юристів були як маститі 
вчені, так і молоді перспективні науковці. Перший список професорів-юрис-
тів у 1907 р. був більш ніж переконливий (10 професорів та один приват-до-
цент) 748. Тут працювали чотири ординарні професори: О. О. Ейхельман (між-
народне право), С. А. Єгіазаров (російське державне право), В. А. Удінцев 

744  Учебные планы юридического и экономико-коммерческого отделений Высших женских 
курсов в г. Киеве. Киев: Тип. Т. Г. Мейнайдера, 1912. С. 3–4.

745  Юридический семинарий. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 244. Оп. 17. Спр. 473. Арк. 3.
746  Обозрение преподавания на 1912–1913 учебный год (юридическое и экономико-коммер-

ческое отделения высших женских курсов в г. Киеве). Киев: Тип. Т. Г. Мейнандера, 1912. С. 23.
747  Кобченко К. А. «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих 

курсів: монографія. Київ: МП «Леся», 2007. С. 102.
748  Список профессоров за 1907 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 244. Оп. 17. Спр. 87. Арк. 2.
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(торгове право та судочинство), М. М. Цитович (поліцейське право); шість 
екстраординарних професорів: Г. В. Демченко (енциклопедія права, згодом 
кримінальне право), М. М. Катков (система римського права), А. К. Мітюков 
(історія римського права), П. П. Соколов (церковне право), М. М. Ясинський 
(історія руського права), М. П. Яснопольський (фінансове право) та приват-
доцент О. О. Жилін (енциклопедія права; історія філософії права). Усього 
ж відомо 25 прізвищ правників, які працювали на юридичному відділенні 
КВЖК (додаток Ж). 

Високим рівнем організації навчального процесу та добору викладацько-
го складу потрібно завдячувати насамперед керівництву юридичного відді-
лення. Першим його деканом став професор В. А. Удінцев (1907–1909), а далі 
цю посаду послідовно обіймали професори Г. В. Демченко (1909–1918) та 
М. М. Ясинський (1919–1920). Тут також працювали: філософ О. І. Гіляров 
(1856–1938), економісти О. Д. Білімович (1876–1963), К. Г. Воблий (1876–
1947), Р. М. Орженецький (1863–1923); професор-богослов П. Я. Светлов 
(1861–1945). Професор І. А. Лециус та приват-доцент В. П. Клінгер викла-
дали латину; професор П. М. Ардашев – історію торгівлі; приват-доценти 
Г. І. Якубаніс та С. А. Ананьїн – психологію.

Слухачки КВЖК отримували випускне свідоцтво або свідоцтво про за-
кінчення 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 
курсові іспити з: 1) енциклопедії права; 2) історії філософії права; 3) історії 
руського права; 4) історії римського права; 5) російського державного пра-
ва; 6) державного права західноєвропейських держав; 7) церковного права; 
8) політичної економії та 9) статистики. Між тим, щоб здобути випускне сві-
доцтво економіко-комерційного відділення, окрім заліку восьми семестрів, 
необхідно було додатково прослухати необов’язкові предмети: історію філо-
софії права; історію руського права; церковне право; римське право; кримі-
нальне право та процес. Тоді як свідоцтво про закінчення КВЖК видавали 
лише тим курсисткам, які отримали залік восьми семестрів і витримали іс-
пити з усіх обов’язкових предметів відділення749. Саме таке свідоцтво давало 
право випускниці складати іспити в університетській юридичній комісії, а з 
1916 р. – в державній юридичній комісії при курсах. 

Висококваліфікований професорсько-викладацький склад і універси-
тетські, за змістом, навчальні плани забезпечили якісну освіту на юридич-

749  Учебные планы юридического и экономико-коммерческого отделений Высших женских 
курсов в г. Киеве. Киев: Тип. Т. Г. Мейнайдера, 1912. С. 6.
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ному відділенні курсів. Вочевидь саме тому воно користувалося популяр-
ністю серед абітурієнток і це при тому, що свідоцтво про його закінчен-
ня не надавало його власниці жодних прав на професію юриста. Між тим 
дані про чисельність студенток відділення 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 спочат-
ку здебільшого суб’єктивними причинами чи матеріальними проблемами, 
а згодом – нестабільною політичною та економічною ситуацією в Києві. 
Перша світова війна, евакуація та реевакуація курсів, революційні події 
1917 р. та подальша перманентна зміна політичних режимів дестабілізува-
ли навчальний процес.

Утім точно відомо, що список студенток-юристок у перший 1907 рік на-
вчання складався з 138 прізвищ, 49 дівчат стали студентками відділення у 
1908 році750. 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 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 відповідно751. Якщо проаналізу-
вати 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 вивча-
ти юридичні науки пояснюється передусім допуском жінок до професійної 
юридичної діяльності. Так, постановою Тимчасового уряду від 1 червня 
1917 р. жінки отримали право бути присяжними повіреними (адвокатами) та 
присяжними стряпчими (адвокатами в комерційних судах)752.

Інакшою була ситуація на економіко-комерційному відділенні. Мінімаль-
на кількість його студенток становила 20 осіб у 1911 р., а максимум – 189 
було зафіксовано 1 січня 1918 року. Значно меншу кількість студенток-еко-

750  Список слушательниц юридического отделения Киевских высших женских курсов в Ки-
еве, год поступления 1907. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 244. Оп. 1. Ч. 1. Спр. 257. Арк. 2–3; 
Список слушательниц юридического отделения Киевских высших женских курсов в Киеве, год 
поступления 1908. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 244. Оп. 1. Ч. 1. Спр. 259. Арк. 1–2.

751  Статистические сведения о слушательницах Киевских высших женских курсов. ДАК 
(Держ. архів м. Києва). Ф. 244. Оп. 17. Спр. 57. Арк. 11; Обзор работы курсов за 1919–1920 г. и 
статистические сведения о количестве слушательниц по факультетам. ДАК (Держ. архів м.  Ки-
єва). Ф. 244. Оп. 17. Спр. 581. Арк. 1–2.

752  О допущении женщин к ведению чужих дел в судебных установлениях. Собрание уза-
конений и распоряжений Правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате. 1917. 
№ 132. Ст. 706. 
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номісток ймовірно можна пояснити не лише переобтяженням навчального 
плану відділення, а й успішною діяльністю Київського комерційного інсти-
туту, де дівчата могли навчатися нарівні з чоловіками і отримувати досить 
солідну економіко-комерційну освіту. Проте навіть в останні місяці роботи 
курсів за даними, які були надані на вимогу радянської влади, станом на 25 
січня 1920 р. на юридичному відділенні рахувалося 1046 осіб, а на економі-
ко-комерційному – 128, які розподілялися по курсах таким чином: перший 
курс – 71 юристка та 10 економісток; другий курс – 391 юристка та 38 еко-
номісток; третій курс – 350 юристок та 31 економістка і четвертий курс – 
234 юристки та 49 економісток відповідно753. Однак зауважимо, що це дані 
канцелярії курсів, фактичну ж присутність дівчат на заняттях встановити 
складно, адже такий контроль не вівся. Та й політичні потрясіння і відкри-
ті 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)754. Тобто, курси не припиняли діяльність навіть під час бомбар-
дування Києва. 

Але ситуація погіршувалася. Якщо в 1919 р. викладацький склад курсів 
налічував 111 осіб (49 професорів, 26 викладачів, 36 асистентів), то з черго-
вим приходом у Київ радянської влади в 1920 р. лише професорський склад 
зменшився на 22 особи. Тож багато кафедр стали вакантними. Щоб якось 
продовжувати викладання, запрошували нових викладачів або відкладали 
читання окремих предметів. Штат юридичного відділення й надалі залишав-
ся порівняно укомплектованим, тут працювали 16 професорів та п’ять ви-
кладачів. Вакантною була лише кафедра поліцейського права755. А вже 24 бе-
резня 1920 р. за розпорядженням комісара вищих навчальних закладів юри-
дичне відділення КВЖК було оголошено закритим. Економіко-комерційне ж 
іще кілька місяців формально продовжувало діяти, і лише з його ліквідацією 
згасла історія КВЖК756.

Незважаючи на те, що юридичне відділення мало порівняно коротку іс-
торію діяльності, воно відіграло помітну роль в суспільному житті регіо-
ну. Хоча серед його випускниць важко віднайти відомих юристів, адже до 
1917 р. існувала законодавча заборона професійної діяльності жінок у сфе-

753  Обзор работы курсов за 1919–1920 г. и статистические сведения о количестве слушатель-
ниц по факультетам. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 244. Оп. 17. Спр. 581. Арк. 1.

754  Докладная записка о положении Киевских высших женских курсов от 17 мая 1920 г. ДАК 
(Держ. архів м. Києва). Ф. 244. Оп. 17. Спр. 609-а. Арк. 2.

755  Там само. Арк. 1.
756  Там само. Арк. 2.
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рі юриспруденції, історія зберегла кілька прізвищ видатних слухачок. Так, 
на юридичному відділенні 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.757 Пра-
цювати 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 здо-
бували освіту родички відомих київських юристів, зокрема Анна Жиліна, 
Любов Добра (Барац), Леоніда Горецька та ін. Зважаючи на те, що кількість 
київських студенток-юристок з року в рік збільшувалася, а в окремі роки ся-
гала понад тисячу осіб, то очевидно, що сотні українських дівчат отримали 
якісну юридичну освіту і становили значну частку вітчизняної інтелігенції.

3.2.3. Юридичний факультет Одеських вищих жіночих курсів 
(1908–1920)

Інакший шлях становлення жіночої юридичної освіти в Одесі. Якщо 
КВЖК проектувалися та відкривалися як вищий навчальний заклад уні-
верситетського типу, то Одеські – пройшли довгий шлях до цього статусу. 
По-перше, заклад утворювався шляхом перетворення вищих педагогічних 
курсів, відтак необхідно було переробити всі програми, надавши їм відпо-
відного університетського рівня. По-друге, забезпечити необхідну кількість 
фахових викладачів, яких бракувало навіть у Новоросійському університеті. 
По-третє, створити належну матеріально-технічну базу (приміщення, бібліо-
теку, лабораторії, устаткування). Відтак, становлення факультету, формуван-
ня його структурних підрозділів, навчальних планів, програм, комплектуван-
ня викладацького складу та студентства відбувалося поступово.

Зауважимо, що початком вивчення юридичних наук на ОВЖК стали за-
проваджені на історико-філологічному факультеті предмети державне право 
та історія руського права, які з вересня 1906 р. читав професор О. Я. Шпа-
ков758. А вже з вересня 1908 р. розпочалися заняття першого курсу юридич-
ного факультету. Особливістю перших років його функціонування було те, 
що факультет працював 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 ви-

757  Губар К. А. З історії правничої освіти в Україні: юридичне відділення Київських Вищих 
жіночих курсів. Часопис Київського університету права. 2011. № 3. С. 324.

758  Отчет о деятельности Одесских высших женских курсов в 1907 г. ДАОО (Держ. архів 
Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7650. Арк. 2.
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кладачі юридичного факультету. Лише у січні 1912 р. (до цього часу вже від-
крили всі чотири курси факультету) була введена посада декана. 

Першим керівником факультету став професор 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 поєднував виконання обов’язків 
директора курсів та 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. Мулюкін759. Втім розгорнути плід-
ну діяльність їм не вдалося, їх сили були зосереджені вже лише на ліквіда-
ційній процедурі, адже до літа 1920 р. факультет припинив своє існування.

Традиційно на вищих жіночих курсах строк навчання становив чоти-
ри роки, а навчальний рік поділявся на два семестри. Однак на відміну від 
КВЖК на Одеських курсах була збережена курсова система навчання, при-
таманна всім педагогічним закладам імперії. Навчальний план із переліком 
дисциплін для кожного курсу встановлювався радою факультету. І лише ті 
дівчата, які успішно витримали випробування з усіх предметів обох семе-
стрів відповідного курсу, переводилися на наступний. Тож курси юридично-
го факультету відкривалися поступово і лише з 1911/12 н. р. він мав повний 
комплект – чотири курси. 

Оскільки ОВЖК були громадським навчальним закладом, вони користу-
валися певною академічною самостійністю та втілювали в своїй діяльності 
цікаві новаторські задуми. Плідна робота професорів сприяла модернізації 
навчання, застосуванню нових підходів до викладання навчальних дисци-
плін та ведення практичних занять. Однак успіх закладу здебільшого зале-
жав від державного визнання його статусу як вищого навчального закладу та 
прав його випускниць на одержання повноцінного диплому. Тож реалії того 
часу зобов’язували керівництво курсів орієнтуватися на навчальні плани і 
програми університетів та інших державних вишів. Саме тому, формуючи 
навчальний план факультету, за основу 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. Запро-
поновані предмети оголошувалися щоразу для нового курсу, а іноді навіть 
семестру. Введення нових дисциплін часто залежало від можливості залучи-
ти до роботи професора відповідної спеціалізації. Час від часу викладачам, 
крім фахової дисципліни, доводилося читали й деякі інші предмети. Нерідко 

759  Протокол заседания совета юридического факультета от 19 марта 1920 г. ДАОО (Держ. 
архів Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7552. Арк. 23–24.
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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 курсів760. 

Тож навантаження на різних курсах у різні роки розподілялось нерівно-
мірно. Зокрема, у весняному семестрі 1911/12 н. р. першокурсниці та друго-
курсниці 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, на другому та третьому – по чотири 
предмети, а слухачкам четвертого курсу залишалося опанувати всього дві 
дисципліни. Тижневе навантаження в 1912/13 н. р. було таким: на першому 
курсі дівчата працювали 20 годин: історія руського права з практичними за-
няття (10 год.); політична економія (4 год.), енциклопедія права (4 год.), ла-
тинська мова (2 год.). Другокурсниці навчалися 17 годин в тиждень: римське 
право (6 год.), державне право (5 год.), кримінальне право (загальна частина) 
з практичними заняттями (4 год.), латинська мова (2 год.). Навантаження тре-
тьокурсниць становило 15 годин на тиждень: державне право спільно з дру-
гим курсом (5 год.), цивільне право з практичними заняттями (6 год.), кримі-
нальне право (особлива частина) (2 год.), поліцейське право (3 год.). І лише 
10 тижневих годин відводилося на заняття на четвертому курсі: криміналь-
ний процес (4 год.), цивільний процес (3 год.) та торгове право (3 год.)761.

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; між-
народне право; римське право (історію та догму), цивільне право та судочин-
ство, торгове право; кримінальне право та кримінальне судочинство. Окрім 
того, обов’язковими для вивчення були богослів’я, латинська і нові (німецька 
та французька) мови.

Основною формою навчальних занять були лекції та практичні занят-
тя. Останні проводилися з предметів, установлених університетським пла-
ном, та мали активізувати самостійну роботу курсисток. Слухачки вивчали 
першоджерела, готували реферати на запропоновані професорами теми, 
розв’язували казуси тощо. Так, наприклад, для поліпшення засвоєння теоре-
тичного курсу на практичних заняттях з історії руського права О. Я. Шпаков 

760  Деятельность юридического факультета в 1912 г. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). 
Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7656. Арк. 25. 

761  Протокол заседания юридического факультета от 18 апреля 1912 г. ДАОО (Держ. архів 
Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7552. Арк. 1. 
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акцентував увагу на ґрунтовному знайомстві з першоджерелами: російськи-
ми, грецькими, німецькими договорами, Руською правдою тощо. Посібника-
ми для вивчення курсу були класичні праці, зокрема й хрестоматія з історії 
руського права М. Ф. Владимирського-Буданова762. Були здійснені й спроби 
запровадити спеціальні заняття у гуртках. Зокрема, вдалося відшукати спис-
ки 81 учасниці цивілістичного гуртка – це слухачки третього (66 осіб) та 
четвертого (15 осіб) курсів763. Є окремі свідчення й про організацію їх пра-
ці. Спеціальна група дівчат складала систематизований покажчик російської 
літератури з цивільного та торгового права764. Контроль знань здійснювали 
на іспитах, якими завершувалося вивчення кожної дисципліни. Тож, прослу-
хавши предмети восьми семестрів та склавши всі іспити, дівчата отримували 
випускне свідоцтво.

Високий рівень викладання на факультеті забезпечував фаховий викла-
дацький корпус, процес формування якого тривав протягом усього часу іс-
нування закладу. Вирішували кадрове питання по-різному. До співпраці 
запрошували професорів університету, окремі дисципліни доручали профе-
сорам історико-філологічного факультету курсів, врешті, залучали юристів-
практиків. Викладачі, які стояли біля витоків юридичного факультету, були 
знаними вченими. Це – О. І. Загоровський, І. А. Линниченко, М. І. Мандесь, 
Е. Я. Немировський, В. Н. Твердохлєбов, О. Я. Шпаков. Спочатку на факуль-
теті працювало всього шість викладачів (три професори та два приват-до-
центи університету, один сторонній викладач), четверо з яких паралельно ви-
кладали й на історико-філологічному факультеті ОВЖК765. Нових професо-
рів 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 (римське право), К. М. Смірнов (торгове право, 
історія і догма римського права), К. О. Кузнєцов (історія філософії права та 
міжнародне право), О. С. Мулюкін (поліцейське право), О. І. Покровський 
(церковне право та історія філософії права), Є. В. Васьковський (торгове пра-
во, цивільне право та судочинство). У 1913 р. кафедру торгового права посів 
юрист-практик член Одеської судової палати В. В. Овсянніков. Усього вда-
лося встановити прізвища 14 юристів, які працювали на факультеті (додаток 

762  Отчет профессора А. Я. Шпакова о практических занятиях с истории русского права. 
ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7654. Арк. 29.

763  Список действующих членов цивилистического кружка при ОВЖК. ДАОО (Держ. архів 
Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7675. Арк. 16. 

764  Участвуют в составлении указателя русской литературы по гражданскому и торговому 
праву. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7675. Арк. 17. 

765  Одесские высшие женские курсы в 1909 г. Журнал Министерства народного просвеще-
ния. Новая серия. 1910. Ч. ХХХ. С. 3. 
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З). Окрім того, політекономію та статистику юристкам читали професори 
В. Н. Твердохлєбов (1909–1910), Г. І. Тіктін (1910–1920), Г. Г. Швіттау (1916–
1917) та С. І. Солнцев (1917–1920). Латину дівчата вивчали з професором 
Б. В. Варнеке, а богослів’я викладав настоятель Олександро-Невської церкви 
Новоросійського університету професор-богослов О. М. Клітін.

Факультет з часу свого відкриття став досить популярним та затребува-
ним. Перші 73 дівчини (72 слухачки та одна вільна слухачка) розпочали за-
няття восени 1908 року766. У наступний навчальний 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)767. Спочатку одеських 
юристок було порівняно небагато. У 1911 р. на першому та другому курсі 
навчалося по 32 слухачки, на третьому курсі їх було 35 осіб, тобто всього 
99768. Станом на 1 січня 1912 р. вже на чотирьох курсах факультету рахувало-
ся 95, 1913 р. – 70, 1914 р. – 85 дівчат769. Така порівняно невелика кількість 
слухачок пояснювалась тим, що спочатку ОВЖК не мали статусу закладу 
першого розряду, відтак не давали своїм вихованкам прав випускниць ви-
щого навчального закладу. Тож більшість дівчат, сподіваючись мати певні 
гарантії майбутнього працевлаштування, обирали столичні заклади. Відтак 
з року в рік спостерігався значний відтік одеських 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 осіб770. 

Маємо й деякі розрізнені дані про випускниць-юристок. Перший випуск 
факультету навесні 1912 р. не відбувся, оскільки не виявилося дівчат, які б, 
прослухавши вісім семестрів, склали всі іспити771. Але вже станом на 1 січня 
1913 р. було видано 13 випускних свідоцтв772, до травня – ще три773, а до кін-

766  Добролюбский А. К истории женского высшего образования в Одессе в ХІХ – нач. ХХ вв. 
Південний захід. Одесика: Історико-краєзнавчий альманах. Одеса, 2009. Вип. 7. С. 16–37.

767  Одесские высшие женские курсы в 1909 г. Журнал Министерства народного просвеще-
ния. Новая серия. 1910. Ч. ХХХ. С. 10. 

768  Отчет о состоянии Одесских высших женских курсов в 1910 г. ДАОО (Держ. архів Одесь-
кої обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7655. Арк. 20. 

769  Лазурский В. История Одесских Высших женских курсов» (рукопись). ДАОО (Держ. ар-
хів Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7528. Арк. 17, 21, 23.

770  Одесские Высшие женские курсы в 1912–13 г. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. 334. 
Оп. 3. Спр. 7656. Арк. 27. 

771  Лазурский В. История Одесских Высших женских курсов» (рукопись). ДАОО (Держ. ар-
хів Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7528. Арк. 20.

772  Деятельность юридического факультета в 1912 г. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). 
Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7656. Арк. 25.

773  Протокол заседания юридического факультета от 15 мая 1913 г. ДАОО (Держ. архів 
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ця 1913 р. – ще вісім774. У 1915 р. факультет успішно закінчили 22 дівчини, а 
в 1916 р. – ще 10775. Однак випускне свідоцтво ОВЖК ще не давало права на 
професію юриста. Дівчата додатково мали скласти курсові іспити юридично-
го факультету університету та екзаменуватися в державній університетській 
комісії. І вже навесні 1914 р. перші юристки ОВЖК екзаменувалися в Ново-
російському університеті. Дві слухачки отримали дипломи 1 ступеня, а ще 
три склали всі курсові іспити776. У 1916 р. університетські дипломи отрима-
ли ще шість випускниць курсів777. Хоча це були порівняно скромні результа-
ти, треба визнати, що в умовах існування законодавчої заборони жінкам здо-
бувати професію юриста – це фактично був подвиг. Кожний новий диплом 
юристки був внеском до скарбниці перемог російських жінок.

Згодом ситуація змінилася. Професійна організація навчальної справи 
та отримання ОВЖК у 1915 р. статусу вишу першого розряду, що зрівняло 
їх у правах з університетом, привели до значного збільшення вступників778. 
Тоді як у 1916 р. (станом на 1 січня) на юридичному факультеті навчало-
ся 164 особи, вже через рік їх було 337779. 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 факультету вирішила організувати лек-
ції на першому курсі в дві зміни, адже жодна аудиторія не могла вмісти-
ти всіх першокурсниць, кількість яких сягнула майже 700 осіб780. Однак 
події наступних років: нестабільна політична ситуація, часта зміна влади, 
економічні негаразди негативно впливали на діяльність курсів. Попри всі 
труднощі заклад продовжував працювати, хоча лекції читали нерегулярно, 
а іспити проводили епізодично. Втім юридичний факультет здійснив два 
випуски: у 1917 р. 22 дівчини, а в 1918 р. – 15 стали власницями випускних 
свідоцтв781.

Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7552. Арк. 6.
774  Деятельность юридического факультета за 1913 г. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). 

Ф.  334. Оп. 3. Спр. 7654. Арк. 41-а.
775  Отчет о деятельности Высших женских курсов в 1915–16 гг. ДАОО (Держ. архів Одеської 

обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7657. Арк. 80, 3. 
776  Там само. Арк. 3. 
777  Там само. Арк. 132. 
778  О даровании курсам прав первого разряда. Предложение Господина Попечителя от 31 

марта 1915 г. за № 8964/904. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 5. Спр. 5. Арк. 95. 
779  Отчет о состоянии Одесских высших женских курсов в 1915–16 г. ДАОО (Держ. архів 

Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7657. Арк. 81, 135. 
780  Протокол заседания совета юридического факультета 2 сентября 1917 г. ДАОО (Держ. 

архів Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7552. Арк. 17–18. 
781  Деятельность юридического факультета. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. 334. 
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Та з приходом радянської влади заклад очікували нові випробування. На 
початку 1919 р., за вказівкою НКО, Рада комісарів вищих навчальних закла-
дів м. Одеси прийняла рішення про об’єднання всіх вишів міста. Щоправда, 
послідовності в реалізації рішень влади не спостерігалося, тож курси продо-
вжували працювати як самостійний заклад. Функціонував і юридичний фа-
культет. Осінній семестр 1919/20 н. р. був завершений вчасно та до Різдвяних 
свят було проведено іспити. Заняття розпочалися й у весняному семестрі. 
Принаймні маємо відомості про організацію лекцій та практичних занять з 
фінансового права, які вів Г. І. Тіктін. Лекції з історії філософії права читав 
О. І. Покровський, з цивільного процесу – Г. Ф. Блюменфельд, а статистику 
вів С. І. Солнцев782. 

Однак весняний семестр 1920 р. став останнім у житті факультету. Вже 
в квітні НКО наказав його ліквідувати, а слухачок розпустити. При цьому 
варто зазначити, що його керівництво та викладачі докладали неймовірних 
зусиль, щоб хоч якось захистити своїх вихованок. Факультетська рада при-
йняла рішення зарахувати предмети восьмого (ліквідаційного) семестру та 
дозволити дівчатам складати іспити для отримання випускних свідоцтв783. 
Однак радянські функціонери мали інші плани. За рішенням Одеського 
губернського відділу НКО складати іспити з прочитаних курсів дозволили 
тільки до 30 квітня, натомість дисципліни ліквідаційного семестру вважа-
лися лише як прослухані і їх не зараховували784. Очевидно фахівці, яких 
підготував юридичний факультет, були не потрібні новій владі. Керівництву 
факультету, після кількох попереджень, не лише заборонили видавати випус-
кні свідоцтва, а й зобов’язали вилучити вже видані, в яких були виставлені 
предмети ліквідаційного семестру.

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 про-
фесори внесли в такі списки всіх дівчат, які акуратно і регулярно відвідува-
ли лекції та практичні заняття, чи підготували реферат, чи брали участь в 
роботі гуртків. Усього, за неповними даними, на юридичному факультеті в 
такі списки потрапило понад 240 осіб. Але старання викладачів виявилися 
марними. Отримати диплом про вищу освіту мали лише лояльні до влади 

Оп.  3. Спр. 7658. Арк. 9, 50. 
782  Протокол заседания совета юридического факультета 4 марта 1920 г. ДАОО (Держ. архів 

Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7552. Арк. 22–23.
783  Протокол заседания совета юридического факультета 20 апреля 1920 г. ДАОО (Держ. ар-

хів Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7552. Арк. 24–25.
784  Переписка с деканом юридического факультета по учебным вопросам. ДАОО (Держ. ар-

хів Одеської обл.). Ф. 334. Оп. 3. Спр. 7675. Арк. 5.
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слухачки. Тому критерієм відбору стала наявність письмової роботи чи її 
підготовка за темою, яка б свідчила «про готовність до спеціальної діяль-
ності в радянських установах»785. Оскільки на ОВЖК обов’язкових пись-
мових робіт не готували, то внесли додаткову умову такого спеціального 
відбору курсисток – практична діяльність у радянських та кооперативних 
установах чи вчителювання786. Дівчат, які б відповідали цим критеріям, ви-
явилося не так багато, тому лише одиницям дозволили завершити навчан-
ня, але вже на соціально-правовому відділенні радянського Одеського гу-
манітарно-суспільного інституту (утворений 1 липня 1920 р. об’єднанням 
юридичних факультетів університету і жіночих курсів та Одеського між-
народного інституту). 

Поза всяким сумнівом юридичний факультет ОВЖК вніс помітний вклад 
в освітньо-наукове життя півдня країни. Молоді дівчата-юристки поширюва-
ли правові знання, підтримуючи належний рівень юридичної освіти в місті 
та впливаючи на загальний рівень правової культури регіону. Серед слухачок 
факультету зустрічаються й відомі прізвища. Так, у 1909–1912 рр. на юри-
дичному факультеті навчалася Доротея Атлас – одеський історик, яка раніше 
закінчила історико-філологічний факультет ОВЖК. Юридичну освіту на фа-
культеті здобула й донька відомого професора-цивіліста Є. В. Васьковського 
Ніна Васьковська.

Врешті, юридичний факультет ОВЖК не лише заклав основи жіночої 
юриспруденції, а й забезпечив високий загальний рівень правової культури 
серед жінок міста. Рівень освіти на факультеті був настільки високим, що 
його вклад у розвиток вітчизняної освіти та науки і сьогодні заслуговує по-
ваги та наслідування.

* * *
Підсумовуючи зауважимо, що 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 універси-
тетах та створили мережу вищих жіночих навчальних закладів. Боротьба ж 
російських жінок за право на вищу освіту, зокрема й юридичну була досить 
тривалою. Спочатку жінки здобували юридичну освіту в європейських уні-
верситетах, потім на батьківщині отримали право відвідувати публічні лекції 
з юридичних наук, далі – лекції на юридичних факультетах університетів, 
щоправда, на правах вільних слухачок, і, врешті, на початку ХХ ст. – пра-

785  Там само. Арк. 7 
786  Там само. Арк. 9.
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во навчатися на юридичних відділеннях громадських та приватних жіночих 
закладів. Втім державна вища освіта так і не стала загальнодоступною для 
жінок (у державних вишах жінки могли навчатися лише як вільні слухачки). 
У реалізації професійних знань російські жінки пройшли шлях від повної за-
борони професії жінки-юриста до права займатися адвокатською діяльністю 
(з 1917 р.).

На українських теренах вища жіноча юридична освіта була представле-
на правовим відділенням Київських (з 1907 р.) та юридичним факультетом 
Одеських (з 1908 р.) вищих жіночих курсів. Спроби започаткувати жіночі 
юридичні школи в інших міста не увінчалися успіхом. КВЖК та ОВЖК до-
сягли рівня університетської освіти, що формально урівняло їх випускниць у 
правах із випускниками університетів. Однак шлях до державного визнання 
їх статусу вищих навчальних закладів та прав їх випускниць на одержання 
повноцінного диплому був складним. Курси засновувалися як школи універ-
ситетського типу, мали університетську структуру, навчальні програми уні-
верситетського 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 ста-
тус 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 Попе-
чителя навчального округу та МНО. Управління курсами здійснювали коле-
гіальні органи (Рада професорів, Правління, Збори факультетів (відділень) 
та посадові особи (директор, декани, помічник (помічниця) директора, каз-
начей). За роки діяльності курсів їх управлінські органи майже не змінилися, 
лише за радянської влади у 1919 р. була уведена посада політкомісара (пере-
брав безпосереднє керівництво). Правовою основою діяльності курсів були 
законодавчо закріплені положення.

Головною метою діяльності жіночих закладів було дати вищу освіту та 
право на професію жінкам, які не мали права навчатися в державних закла-
дах. Курси як громадські установи мали певну самостійність у вирішенні 
питань у сфері внутрішнього устрою, в організації навчального процесу, роз-
робленні планів і програм, добору викладацьких кадрів. Вони не отримували 
державних субсидій, тобто перебували на повному самозабезпеченні. Їх ма-
теріально-фінансова база формувалася з платні за навчання та з пожертв бла-
годійників. Тож, курси, з одного боку, мали непостійні ресурси, але з другого 
– певна фінансова свобода від урядових установ давала змогу створювати 
власну матеріально-технічну базу: будувати споруди, засновувати бібліоте-
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ки, друковані видання, облаштовувати кабінети, лабораторії, музеї, формува-
ти систему благодійної підтримки здібних слухачок.

Строк навчання на курсах становив чотири роки (вісім семестрів). На-
вчання здійснювалося за предметною (на КВЖК) та курсовою системою (на 
ОВЖК). Навчальний план передбачав поділ дисциплін на обов’язкові (відпо-
відали університетським курсам) та необов’язкові (забезпечували професій-
ну спеціалізацію, наприклад на КВЖК – економіко-комерційну, яка збільшу-
вала шанси дівчат на успішне працевлаштування). Основною формою занять 
були лекції та практичні заняття, а контроль знань здійснювали на курсових 
та випускних іспитах. Академічна самостійність жіночих закладів допома-
гала втілювати цікаві новаторські задуми, зокрема широко практикували-
ся нові форми пізнавальних занять (юридичні семінарії, тематичні гуртки, 
робота в лабораторіях, музеях, навчальні екскурсії) та форми попереднього 
контролю знань (щорічні курсові роботи і контрольні співбесіди). Врешті, 
висококваліфікований професорсько-викладацький склад і університетські, 
за змістом, навчальні плани та програми забезпечили якісну юридичну осві-
ту. Популярність цього підтверджує постійне зростання контингенту слуха-
чок. Дівчата з 17-річного віку, з гімназичною чи рівнозначною з нею освітою 
ставали слухачками та вільними слухачками курсів. І навіть при існуючих 
обмеженнях, зокрема дівчата, яким не виповнилося 21 рік, зобов’язані були 
надавати письмовий дозвіл батьків чи опікунів, а одружені – чоловіка, кіль-
кість курсисток-юристок постійно зростала від кількох десятків до кількох 
сотень, а в Києві в окремі роки сягала за тисячу осіб.

3.3. Вклад Київського та Харківського комерційних 
інститутів у становлення інтегрованої 
економіко-юридичної освіти 

Розвиток капіталізму та бурхливе економічне піднесення в Російській 
імперії на початку ХХ ст. викликало появу нових типів вищих навчальних 
закладів – комерційних інститутів. Метою їх діяльності була підготовка все-
бічно освіченого комерсанта. Адже успіх будь-якої комерційної справи за-
лежав від уміння враховувати кон’юнктуру ринку, оперувати новою інфор-
мацією про його зміни, аналізувати фінансовий стан виробництва тощо. Тож 
підвищений попит на спеціалістів із глибокими науковими знаннями зако-
нів економічного життя, теорії фінансів, кредиту, грошового обігу, здатних 
ефективно працювати у промисловості, торгівлі та фінансовій сфері вимагав 
створення спеціалізованих шкіл. 
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У центрі наук вищої комерційної освіти знаходилася політична економія 
зі всіма її розгалуженнями, але традиційно економічні науки вивчалися у 
тісному зв’язку з юридичними. Саме тому особливістю навчальних планів 
комерційних вишів було поєднання комплексу економічних та юридичних 
наук, доповнених технічними та спеціальними комерційними дисциплінами.

Зауважимо, що поява таких шкіл у Російській імперії мала міцну осно-
ву. По-перше, до початку ХХ ст. у країні вже діяла мережа початкових та 
середніх комерційних навчальних закладів. Так, у 1906 р. тільки середніх 
комерційних шкіл налічувалося 238787. Тож абітурієнтів для нових вишів не 
бракувало. По-друге, комерційна освіта спиралася на досить солідну фінан-
сово-матеріальну базу, оскільки опікувалися її розвитком заінтересовані у 
ній торгові, біржові, промислові, фінансові організації та купецькі товари-
ства. Тоді як державна частка в їх фінансуванні була мізерною. Уряд обмеж-
увався, здебільшого, загальним наглядом і контролем за правильною органі-
зацією справи. По-третє, розвиток економічної науки вийшов на той рівень, 
коли юридичні факультети університетів (де російські студенти отримували 
загальноосвітню економічну підготовку) вже не могли забезпечити країну 
спеціалістами з широкою комерційною і економічною освітою. По-четверте, 
ініціаторами заснування таких шкіл ставали прогресивні кола, серед яких 
неабияку роль відігравали як окремі державні діячі (наприклад, міністр фі-
нансів С. Ю. Вітте), так і університетська професура, для яких формування 
міжнародного іміджу Росії як високорозвиненої країни було справою честі.

Варто згадати, що перші комерційні виші з’явилися в Західній Європі ще 
у ХІХ ст. – у Гамбурзі, Лейпцигу, Кельні, Франкфурті, Антверпені, Парижі, 
Марселі, Лондоні788. Тоді як у Російській імперії до ХХ ст. таких вищих шкіл 
не було. Як уже зазначалося, економіку вивчали на юридичних факультетах 
класичних університетів. Щоправда, у 1868 р. було відкрито комерційне від-
ділення при Ризькому політехнічному інституті, але воно не стало центром 
комерційної освіти. Кількість його випускників була незначною, наприклад, 
у 1905 р. всього 47789, а в 1911 р. – 45 осіб790. Уже в 1902 р. за сприяння 
тодішнього міністра фінансів С. Ю. Вітте заснували економічне відділення 
при Петербурзькому політехнічному інституті, де започаткували підготовку 

787  Звігальський Я., Іванов М. Професійна освіта на Україні. Харків: НКО УСРР, 1927. С. 32.
788  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 

– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 32.
789  Рижский политехнический институт. Техническое и коммерческое образование. 1906. 

№ 5. С. 47.
790  Пятидесятилетний юбилей Рижского Политехнического института. Коммерческое обра-

зование. 1911–12. № 2. С. 81.
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фахівців економічного профілю. Але попит на таких спеціалістів значно пе-
ревищував пропозицію.

Відтак ініціатива по створенню комерційних вишів перейшла до рук гро-
мадськості та торгово-промислових кіл. Популяризували їх насамперед то-
вариства купців, торгові палати, біржові комітети, торгово-промислові групи 
(з’їзди), а також спеціально засновані товариства сприяння комерційній осві-
ті. Зрештою, такий приватний та громадський інтерес до комерційної вищої 
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 гро-
мадську ініціативу щодо заснування спеціалізованих вищих шкіл.

І вже 1906 р. став переломним в історії комерційної освіти країни – було 
відкрито перші п’ять вищих комерційних закладів: приватні Петербурзькі 
комерційні курси М. В. Побєдинського, Петербурзькі вищі для підготовки 
торгових агентів комерційні курси В. Ф. Штюрмера, Вищі комерційні кур-
си Товариства поширення комерційної освіти у Москві, Київські комер-
ційні курси М. В. Довнар-Запольського та Одеські вищі комерційні курси 
А. В. Федорова і Т. Ф. Файга791. Усі згадані виші існували на кошти купців та 
промисловців та мали статус громадських чи приватних установ. Не всім їм 
вдалося вижити у складних умовах російської дійсності, але згодом окремі з 
них стали провідними центрами економіко-комерційної освіти. Поза всяким 
сумнівом історія комерційної освіти в Україні цікава, яскрава і самобутня 
сторінка вітчизняної освіти в цілому, адже пов’язана з низкою імен учених, 
громадських діячів, меценатів, організаторів освіти, педагогів, діяльність 
яких створила ті унікальні освітні традиції, які сьогодні є гордістю україн-
ської економічної школи. Так, на українських територіях було кілька спроб 
заснувати комерційні виші. Наприклад, в Одесі відкрили приватні Вищі ко-
мерційні 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 створити Одеський ко-
мерційний інститут, висловлена у 1905 р. професором-юристом Новоросій-
ського університету М. Ю. Чижовим792. Тож основними осередками інтегро-
ваної економіко-юридичної освіти на українських теренах стали Київський 
комерційний інститут (1906–1920), до 1908 р. діяв як Київські вищі комер-
ційні курси М. В. Довнар-Запольського та Харківський комерційний інсти-

791  Русские коммерческие учебные заведения. Техническое и коммерческое образование. 
1906. № 8. С. 286.

792  Степанович Е. П. Высшая специальная школа на Украине (конец ХІХ – начало ХХ в.). 
Київ: Наук. думка, 1991. С. 25.
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тут (1912–1919), до 1916 р. – Харківські вищі комерційні курси Харківського 
купецького товариства.

Першим комерційним вишем на території України став Київський комер-
ційний інститут. Ініціатором ідеї створення такого вишу ще в 1903/04 н. р. 
став ординарний професор Університету св. Володимира М. В. Довнар-За-
польський. Щоправда, лише 4 лютого 1906 р. Міністерство торгівлі і промис-
ловості (у віданні якого знаходилися всі комерційні заклади країни) надало 
професору дозвіл на відкриття в Києві Вищих комерційних курсів, які вже 
восени розпочали свою діяльність. Виш був приватним, але М. В. Довнар-За-
польський плекав надію перетворити його на громадську установу. Для цього 
він виступав у зібраннях товариства купців, міських та торгово-промислових 
діячів. І врешті заклад став громадським, загальне керівництво ним було пе-
редане опікунській раді (у складі професорів курсів, представників міністер-
ства, державних та громадських установ, торгово-промислових кіл міста), а 
безпосередні важелі управління зосереджувалися в руках директора, яким 
цілком заслужено був М. В. Довнар-Запольський793.

Зауважимо, що з самого початку на курсах була висока якість викладан-
ня, яку забезпечували професори та викладачі державних вишів; 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 підго-
товчу 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 кур-
си. 12 травня 1908 р. він був затверджений міністром, а 4 липня курси пере-
творили на комерційний інститут.

Однак статус громадської установи не надавав вихованцям інституту 
прав випускників державних вишів, що практично нанівець зводило всі спо-
дівання слухачів на кар’єру державних службовців. Це спонукало адміні-
страцію 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 вишу. 3 червня 
1912 р. вступив у силу закон, яким було затверджене положення про ККІ та 
новий статут794. Штатні професори та викладачі закладу вважалися прийня-

793  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 35–36.

794  Об установлении Положения и штата Киевского Коммерческого Института. ПСЗРИ. 
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тими на державну службу по відомству МТіП та отримували чини, додаткові 
оклади за вислугу років і державні пенсії. Слухачі інституту дістали всі пра-
ва студентів державних вишів.

Такий успіх ККІ надихнув на активні дії харківську громадськість. Хоча 
думку заснувати схожий виш у Харкові ще в 1908 р. вперше висловив про-
фесор-юрист М. І. Палієнко, лише в 1911 р. було здійснено кроки для її вті-
лення. Найактивніші провідники ідеї І. К. Велитченко (радник комерції), 
М. І. Палієнко (професор університету) та І. І. Попов (викладач комерцій-
ного училища), за підтримки купецького старости С. М. Жевержеєва, домо-
глися розгляду питання про створення комерційного інституту на зібранні 
Харківського купецького товариства (28 лютого 1911 р.). Жваві дискусії за-
кінчилися створенням спеціальної комісії (голова – І. К. Велитченко) для 
розробки проекту статуту інституту, навчальних планів, кошторису, підбо-
ру 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, про-
фесура та громадськість міста й далі популяризували ідею. Новими її при-
хильниками стали учасники 36 з’їзду гірничопромисловців, який відбувся у 
Харкові у листопаді 1911 року. Вони ініціювали створення гірничопромисло-
вого відділу в проектованому інституті. Саме доповідна записка ради з’їзду 
гірничопромисловців, направлена міністру торгівлі та промисловості 20 бе-
резня 1912 р., зіграла вирішальну роль. І вже 27 травня 1912 р. Харківське 
купецьке товариство отримало дозвіл заснувати, щоправда не інститут, а 
вищі комерційні курси795. Їх урочисте відкриття відбулося 10 жовтня 1912 р., 
а першу лекцію із загальної теорії права прочитав професор А. М. Фатєєв796. 
Правовою основою діяльності курсів став затверджений міністром статут797, 
відповідно до якого заклад був покликаний «дати вищу комерційну і по-
літико-економічну освіту». На відміну від Київських комерційних курсів, 
які відкривалися як приватний виш, Харківські – від дня заснування були 
громадським закладом, що утримувався коштами засновника (Харківського 
купецького товариства), з платні за слухання лекцій та з інших грошових 

Собр. 3. (1881–1913). Т. ХХХІI: 1912. Ч. 1. 37187. С. 586–594; Устав Киевского коммерческого 
института. Известия Киевского коммерческого института. Киев, 1913. Кн. ХVІІ. С. 1–23.

795  Высшие коммерческие курсы Харьковского купеческого общества, состоящие в ведении 
Министерства торговли и промышленности: Записка о деятельности курсов в 1912–1913 уч. 
году. Харьков: Епархиальная типография, 1914. С. 5–6. 

796  Там само. С. 6.
797  Устав Харьковских высших коммерческих курсов. Харьков: Типография Б.Г. Бенгис: Изд. 

журнала «Горнозаводское дело», 1912. С. 3.
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надходжень і пожертвувань. Директором курсів став професор хімії Харків-
ського університету В. Ф. Тимофєєв.

Оскільки від самого початку всі установчі документи, схема викладання 
та навчальні плани і програми розроблялися для інституту, то засновники 
курсів не полишали ідею перетворити їх на заклад вищого розряду. І через 
три роки діяльності курсів міністру було подано клопотання про їх реорга-
нізацію в комерційний інститут. 29 березня 1916 р., після доповіді міністра, 
Державна Дума схвалила рішення про перетворення курсів на Харківський 
комерційний інститут. Він став другим, після київського, комерційним ви-
шем на території України, який користувався правами та привілеями урядо-
вого закладу.

Інститути перебували у віданні МТіП. Правову основу їх діяльності 
становили законодавчо закріплені акти: положення про ККІ від 3 червня 
1912 р.798, а згодом розроблений на його основі статут ККІ799 та положення 
ХКІ, затверджене 14 липня 1916 року800. Окремими нормативними актами 
міністерство регулювало внутрішню діяльність закладів. Спеціальними пра-
вилами встановлювався порядок проходження курсів, вступу на підвідділи, 
вивчення іноземних мов, складання курсових та випускних іспитів, присво-
єння премій та стипендій, внесення плати за навчання тощо. За спеціальни-
ми інструкціями працювали іспитові комісії. 

На законодавчому рівні було врегульовано процедуру формування 
управлінських органів інститутів. Відтак, управління здійснювали ко-
легіальні 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 представ-
ників купецьких товариств, земських та міських органів, торгово-про-
мислових груп, професорсько-викладацького складу. Вона була покли-
кана вирішувати господарські питання закладу та контролювати діяль-
ність інших управлінських органів. До обов’язків ради входили розгляд 
та затвердження рішень правління, навчального комітету, затвердження 
кошторису та контроль за витратами, обрання зі свого складу членів прав-
ління, навчального комітету тощо. Увесь викладацький склад та обрані 
представники опікунської ради об’єднувалися в навчальний комітет, який 
вирішував питання навчального життя закладу. Директора та деканів 

798  Положение о Киевском Коммерческом Институте. Известия Киевского коммерческого 
института. Киев, 1913. Кн. ХVІІ. С. 1–19.

799  Устав Киевского коммерческого института. Известия Киевского коммерческого институ-
та. Киев, 1913. Кн. ХVІІ. С. 1–23.

800  СУ 14 июля 1916 г. № 1583.
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(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. Усіх обраних кандидатів на по-
садах затверджував міністр торгівлі і промисловості. Директор наглядав 
за порядком і правильним ходом навчального процесу, головував на збо-
рах правління та навчального комітету, ніс відповідальність за їх діяль-
ність. У вирішенні адміністративних справ він опирався на правління (до 
складу якого окрім нього входили декани, голова та обрані представники 
опікунської ради). Декани очолювали відділення та головували на їх збо-
рах (де розроблялися навчальні плани, екзаменаційні програми, розклад 
лекцій, призначалися комісії для іспитів тощо)801.

З фінансово-матеріальної точки зору комерційні інститути були достат-
ньо життєздатними. Їх статки становили кошти засновників, доброчинні 
пожертвування та плата за навчання (на рік: у Києві – 50 руб. (на еконо-
мічному відділенні) та 55 руб. (на комерційно-технічному відділенні), у 
Харкові – 100 руб.). Обидва інститути мали власні новозбудовані навчальні 
корпуси, з облаштованими за останніми технічними новинками аудиторіями, 
кабінетами, лабораторіями, музеями, бібліотеками. Так, ККІ володів земель-
ною 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. Києві802. Членами товариства були представники семи великих київських 
банків та фінансово-кредитних установ, професори інституту й інших закла-
дів міста. Завдяки зусиллям товариства інститут сформував солідну фінансо-
во-матеріальну базу, скажімо, вартість устаткування закладу оцінювалася у 
чверть млн. рублів803. Досить пристойними були благодійні внески окремих 
меценатів (Л. І. Бродського, С. С. Могилевцева, І. А. Маршака, Л. Б. Гінз-
бурга та ін.)804. Громадськість Харкова теж надавала значну підтримку ХКІ, 
насамперед засновник (Харківське купецьке товариство), міська дума, рада 
з’їзду гірничопромисловців та громадські й приватні установи805.

801  Проект закона об установлении положения и штата Харьковского коммерческого инсти-
тута (20 октября 1915 – 12 июня 1916 гг.). ЦДІА України (Центр. держ. істор. архів України). 
Ф. КМФ-12. Оп. 1. Спр. 281. Арк. 41–42.

802  Устав Киевского общества содействия распространению коммерческих знаний. ДАК 
(Держ. архів м. Києва). Ф. 227. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 18–19.

803  Записка о Киевском Коммерческом Институте (1910 г.). Известия Киевского коммерче-
ского института. Киев, 1910. Кн. IV. С. 10–12.

804  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 32.

805  Дело об учреждение Положения Харьковского коммерческого института 20 ноября 
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Навчалися в інститутах як чоловіки, так і жінки, які могли стати дійсними 
чи вільними слухачами. Для зарахування абітурієнт подавав заяву на ім’я ди-
ректора із вказівкою обраного відділення, передавав до канцелярії інституту 
атестат про освіту, метричне свідоцтво, свідоцтво про звання (стан), довідку 
про приписку до призивного пункту для відбування військової повинності 
(чоловіки), свідоцтво благонадійності та вносив плату за навчання. Дійсни-
ми слухачами могли стати особи, які мали гімназичну освіту чи іншу рівну 
їй806. Жінкам встановлювався освітній ценз не нижче чоловічого807. З набут-
тям інститутами статусу урядових вишів було запроваджено вступні іспити, 
щоправда, від них звільнялися особи, які закінчили комерційні курси, комер-
ційні училища та гімназії. Пільгами при вступі користувалися і випускники 
деяких елітних шкіл: Колегії Павла Галагана в Києві, Імператорського Олек-
сандрійського ліцею, загальноосвітніх класів Імператорського училища пра-
вознавства. 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 три-
вав чотири роки (вісім семестрів). ККІ мав два факультети (відділення): 
економічний та комерційно-технічний, а ХКІ діяв у складі одного комерцій-
но-економічного відділення. Але в обох закладах підготовку фахівців забез-
печували органічним поєднанням економічних, юридичних і комерційно-
технічних наук.

Особливий інтерес, на нашу думку, викликає оригінальна система на-
вчання, запропонована у комерційних інститутах. Їх навчальні плани були 
побудовані таким чином, що спочатку слухачі (перших двох курсів) отриму-
вали загальні знання із економічних, юридичних, комерційних, деяких за-
гальноосвітніх та точних наук. Ці дисципліни мали характер вступу до галузі 
спеціальних знань. А з третього курсу вводилася спеціалізація. Так, в ККІ 
діяли залізничний, банківський, страхової справи, оціночно-податковий та 
педагогічний підвідділи808. Згодом у березні 1914 р. непопулярний оціночно-
податковий підвідділ був реорганізований у підвідділ земсько-міської спра-

1915 г. ЦДІА України (Центр. держ. істор. архів України). Ф. КМФ-12. Оп. 1. Спр. 281. Арк. 58. 
806  Киевский Коммерческий Институт. Краткие сведения. Известия Киевского коммерческо-

го института. Киев, 1909. Кн. I. С. 30.
807  Проект закона об установлении положения и штата Харьковского коммерческого инсти-

тута (20 октября 1915 – 12 июня 1916 гг.). ЦДІА України (Центр. держ. істор. архів України). 
Ф. КМФ-12. Оп. 1. Спр. 281. Арк. 37. 

808  Отчет о деятельности Совета Киевского коммерческого института за 1908–1909 акад. год. 
ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 153. Оп. 8. Спр. 44. Арк. 1.
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ви809. Підвідділи діяли на зразок прикладних шкіл. Оскільки кожний із них 
готував фахівців для певних відомств, торгових палат, залізниць, фінансових, 
страхових та земських установ, то їх слухачі стажувалися у цих відомствах. 
Такі умови навчальної і професійної підготовки давали можливість молодим 
людям ще у студентські роки проходити нижчі розряди обраної служби.

Третьокурсникам ХКІ пропонували продовжити навчання на одному із 
чотирьох підвідділів, які також ставили за мету дати спеціальну освіту для 
діячів 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 
загальної промисловості та гірничозаводської) – спеціалістів комерційних і 
господарських відділів промислових та гірничозаводських підприємств. На 
перших двох підвідділах діяли ще й педагогічні групи, які готували виклада-
чів економічних та комерційних наук810. 

Зауважимо, що економічна освіта мала більш теоретичний характер та 
тісний зв’язок із юриспруденцією, а комерційна була зорієнтована на вивчен-
ня прикладних дисциплін. Широке вивчення юридичних наук у комерцій-
ному інституті, на думку М. В. Довнар-Запольського, було доцільним, адже 
«торговий світ – це сфера широких і важливих юридичних відносин»811. 
Тому до навчальних планів ККІ з юриспруденції взяли те, що має безпосе-
реднє відношення до торгової справи, а саме: торгове, вексельне, морське, 
конкурсне, міжнародне, цивільне право та процес. Для усвідомлення і розу-
міння правових основ вивчали енциклопедію права, державне загальне та 
російське право й основи кримінального права. 

Аналогічні підходи використав розробник навчальних планів ХКІ про-
фесор-юрист 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 право-
ві спецкурси (устрій місцевого самоуправління, робітниче законодавство, 
банківське, страхове, промислове, конкурсне право). Водночас, зважаючи на 

809  Сведения о деятельности Киевского коммерческого института. ДАК (Держ. архів м. Киє-
ва). Ф. 153. Оп. 8. Спр. 1325. Арк. 175–176.

810  Высшие коммерческие курсы Харьковского купеческого общества, состоящие в ведении 
Министерства торговли и промышленности: Записка о деятельности курсов в 1912–1913 уч. 
году. Харьков: Епархиальная типография, 1914. С. 6.

811  Докладная записка об истории развития коммерческого образования в России и деятель-
ности коммерческих институтов в г. Москве и Киеве. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 153. Оп. 8. 
Спр. 129. Арк. 117.
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важливість міжнародних відносин у сфері торгівлі і промисловості, необхід-
ним було вивчення міжнародного (загального і приватного) права, яке дає 
майбутньому комерсанту основні знання про форми міжнародних організа-
цій і колізії прав у міжнародних відносинах812.

Отже, навчальні дисципліни поділялися на основні та спеціальні. А ґрун-
товний аналіз навчальних планів комерційних інститутів дає підстави гово-
рити 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 ро-
сійського державного права; російське державне право; основи цивільного 
права (римське приватне право); цивільне право; цивільний процес; торго-
ве; міжнародне; фінансове; адміністративне та кримінальне право). З п’яти 
курсів (цивільне право та процес; торгове; фінансове; міжнародне та адміні-
стративне право) проводилися обов’язкові практичні заняття. Спецкурсами 
для економістів були вексельне, морське, конкурсне право та процес. Пере-
лік основних юридичних курсів для слухачів комерційно-технічного відділу 
був на три дисципліни меншим (їм не читали історію російського державно-
го права, адміністративне право та кримінальне право). Практичні заняття 
проводили з трьох курсів (торгове, цивільне право та процес) та вели три 
спецкурси (вексельне, морське, конкурсне право). Спецкурси читали й на: 
залізничному підвідділі – залізничне право, страховому – страхове право, 
земсько-міської справи – організація міського управління та самоуправління, 
педагогічному – законознавство813.

Слухачам ХКІ читали 10 основних юридичних курсів та шість правових 
спецкурсів. Основними були загальна теорія права, державне (загальне та 
російське), адміністративне, міжнародне, цивільне, торгове право, цивіль-
ний і торговий процес, кримінальне право і процес. Обов’язкові практичні 
заняття проводилися із загальної теорії права, цивільного та торгового права. 
Страхове, вексельне, морське, конкурсне право, конкурсний процес, устрій 
місцевого самоуправління читалися як спецкурси. Окрім того, залежно від 
спеціалізації окремих підвідділів, додатково вводилися окремі дисципліни. 
Слухачі гірничопромислової групи вивчали промислове право, робітниче 
законодавство та гірниче право; банківсько-страхового підвідділу – банків-
ське право; підвідділу місцевого господарства – спецкурс адміністративного 

812  Дело об учреждении Положения Харьковского коммерческого института. 20 ноября 
1915 г. ЦДІА України (Центр. держ. істор. архів України). Ф. КМФ-12. Оп. 1. Спр. 281. Арк. 58.

813  Краткие сведения о Киевском Коммерческом Институте. Известия Киевского коммер-
ческого института. Киев, 1910. Кн. V. С. 13–15; Распределение предметов преподавания по 
семестрам на экономическом отделения в осеннем полугодии 1913/14 учебного года. Известия 
Киевского коммерческого института. Киев, 1913. Кн. ХІХ. С. 8.
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права (устрій місцевого самоуправління) з обов’язковими практичними за-
няттями814. 

У комерційних інститутах широко застосовували інноваційні підходи у 
навчанні. Поряд з традиційними лекціями вели практичні заняття (з осно-
вних предметів та спецкурсів), організовували семінари та експерименталь-
ну працю в кабінетах, лабораторіях, музеях, гуртках. Особливу роль у засво-
єнні матеріалу відігравали практика та виробничі екскурсії, а з метою під-
вищення 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, теоретичні та практичні за-
вдання). Наприклад, у ККІ практичні заняття з фінансового права Л. М. Яс-
нопольський проводив за реферативною системою та конверсаторним ме-
тодом (співбесіда). Студенти працювали з бюджетним матеріалом (розписи, 
кошториси, звіти державного контролю, праці бюджетної комісії Державної 
Думи) і законодавчими актами; готували та обговорювали доповіді. Прак-
тичні заняття з торгового права М. М. Каткова включали вирішення казусів 
у сфері торгівлі та проблем застосування положень статутів (кредитного і 
залізниць)815. На заняттях із законознавства М. В. Самофалов проводив бесі-
ди, роз’яснював питання теми, практикував аналітичні розбори підручників, 
пробні уроки та підготовку і обговорення рефератів. Великий інтерес ви-
кликали й практичні заняття з цивільного права і процесу О. М. Гуляєва, на 
які студентів приваблювало «поєднання теоретичної ерудиції з практични-
ми знаннями юриспруденції», а метою таких студій було навчити студентів 
«юридично мислити», «опанувати юридичну азбуку» та «пізнати діюче пра-
во». Працюючи з нормативним матеріалом, вони самостійно розв’язували 
юридичні казуси816. До викладання практичних занять з цивільного права та 
судочинства залучали й юристів-практиків. Так, з 1908 р. їх вів член цивіль-
ного департаменту Київської судової палати П. О. Ананьєв.

Низку практичних занять вели й у ХКІ. Зокрема для студентів першого 
курсу, які вивчали загальну теорію права, В. С. Трахтеров пропонував дві 

814  Дело об учреждении Положения Харьковского коммерческого института 20 ноября 
1915 г. ЦДІА України (Центр. держ. істор. архів України). Ф. КМФ-12. Оп. 1. Спр. 281. Арк. 60. 

815  Отчет декана экономического отделения о ходе преподавания на экономическом отделе-
нии Киевского коммерческого института в учебном 1911–12 году. Известия Киевского коммер-
ческого института. Киев, 1913. Кн. ХVІІI. С. 20–22.

816  Отчет за 1907–1908 г. ДАК. (Держ. архів м. Києва). Ф. 229. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 9.
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форми занять: репетиторні та роз’яснювальні заняття для слабо підготовле-
них студентів, які були покликані дати навички працювати з науковою кни-
гою та логічно передавати її зміст, а для студентів з більш високим освітнім 
цензом – практичні підвищеного типу, де готувалися доповіді та самостійні 
наукові твори817. Професор В. М. Гордон вважав, що студент повинен не тіль-
ки розбиратися в питаннях торгового права, а й уміти реально застосовувати 
одержані знання на практиці, «щоб результатом вивчення могло стати без-
посереднє застосування знань до потреб життя»818. Тож практичні заняття 
з торгового права передбачали глибоке опанування питань курсу шляхом 
підготовки доповідей та їх всебічного обговорення, а для засвоєння питань 
цивільного права, під керівництвом В. І. Серебровського, здійснювали розбір 
«дійсних цивільних справ». Практичні заняття з робітничого законодавства 
професор А. А. Раєвський вів у формі обговорення рефератів та питань про 
страхування нещасних випадків. Асистент О. А. Богомолов на практичних 
заняттях з устрою місцевого самоуправління практикував дискусії з найці-
кавіших питань, запропонованих аудиторією, розбір казусів, рефератів та 
самостійне читання літератури. Основною формою занять на педагогічному 
семінарі із законознавства Л. Я. Таубера була постановка пробних уроків за 
темами різних галузей права819. 

Особлива увага приділялася спеціалізованим семінарам. Ці заняття мали 
прикладне значення, а для їх проведення, зазвичай, обиралася окрема про-
блематика. Діяли як економічні, так і юридичні семінари. Так, в ККІ під ке-
рівництвом професора Л. М. Яснопольського працював семінар фінансового 
права. Лише за осінній семестр 1911/12 н. р. у ньому було прочитано сім 
студентських наукових робіт820. А для слухачів консульського підвідділу в 
1918/19 н. р. планувався семінар із питань міжнародної політики та суспіль-
ного і політичного устрою сучасних держав для вивчення проблем міжна-
родного права821. 

Новаторськими формами навчання були практика, виробничо-навчальні 
екскурсії, навчально-наукові закордонні відрядження. Практика проходи-
ла за розробленими планами і завершувалася захистом звітів. Якщо базами 

817  Отчет Харьковского коммерческого института за 1916–17 учебный год. Известия Харь-
ковского коммерческого института. Харьков, 1918. Вып 1. С. 27.

818  Там само. С. 41.
819  Там само. С. 46-47.
820  Отчет декана Экономического отделения о ходе преподавания на Экономическом отде-

лении Киевского Коммерческого Института в 1911–12 году. Известия Киевского коммерческого 
института. Киев, 1913. Кн. ХVІІІ. С. 20.

821  Нормальный план преподавания на экономическом факультете. Известия Киевского ком-
мерческого института. Киев, 1919. Кн. ХХХІІ. С. 15.
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практики були підприємства та компанії як Росії, так і зарубіжних країн822, то 
виробничо-навчальні екскурсії організовували на вітчизняні підприємства, 
зокрема Петербурга, Одеси, Риги, Києва, Харкова823. Екскурсії також прово-
дилися за спеціальними планами, а подорожувати могли слухачі, які склали 
курсовий іспит з предмета, що був головною їх метою чи за результатами 
співбесід, які часто проводили в присутності керівників відвідуваних під-
приємств824. Наприклад, у ККІ за чотири роки (1909–1912 рр.) було організо-
вано 50 таких екскурсій825. Заслуговує на особливу увагу досвід комерційних 
інститутів в організації закордонних відряджень слухачів. Їх метою, з одного 
боку, було вивчення практичної діяльності промислових підприємств, торго-
вих та страхових компаній у країнах із високим рівнем розвитку економіки 
задля використання їх досвіду для ведення справ у Росії, натомість у країнах 
зі слаборозвиненою торгівлею – вивчення умов імпорту російських товарів. 
А з другого – вони стали потужним імпульсом науково-дослідницької праці. 

Важливо, що такі відрядження не були поодинокими. Наприклад, ККІ з 
1911 р. щорічно відряджав за кордон 15–20 студентів826. У 1912 р. перші слу-
хачі ХКІ у супроводі викладачки німецької мови О. А. Засядько здійснили 
семитижневу поїздку до Німеччини та Франції827. У закордонні відрядження 
їхали найбільш підготовлені слухачі, яких відбирала спеціальна комісія на 
конкурсній основі. Кожний студент отримував детальну програму поїздки, 
а російські торгові фірми й установи доповнювали ці програми конкретни-
ми практичними дорученнями. Після відрядження слухачі готували детальні 
звіти про виконану роботу, які здебільшого мали характер завершеної на-
укової праці (містили узагальнення практики з висновками і практичними 
рекомендаціями), тому кращі з них преміювали та публікували. Так, список 
наукових публікацій за результатами зарубіжних відряджень та екскурсій 
студентів ККІ нараховує понад 20 назв.

Зауважимо, що географія поїздок була досить строката: Німеччина, Ан-
глія, Австрія, Швеція, Швейцарія, Італія, Франція, Болгарія, Румунія, Ту-

822  О заграничных командировках учащихся. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 153. Оп. 8. 
Спр. 1325. Арк. 7.

823  Степанович Е. П. Высшая специальная школа на Украине (конец ХІХ – начало ХХ в.). 
Киев: Наук. думка, 1991. С. 41. 

824  Нариси з історії Харківського національного економічного університету (1930–2005 рр.): 
монографія / під заг. ред. В. С. Пономаренка. Харків: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2005. С. 35.

825  Киевский коммерческий институт. Киев: Изд. ин-та, 1913. С. 9.
826  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 

– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Киев: КНЕУ, 2011. С. 32.
827  Высшие коммерческие курсы Харьковского купеческого общества, состоящие в ведении 

Министерства торговли и промышленности: Записка о деятельности курсов в 1912–1913 уч. 
году. Харьков: Епархиальная типография, 1914. С. 13. 
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реччина, Сирія, Персія, Пакистан, Японія, США. Тож такі закордонні вояжі 
потребували високого рівня мовної підготовки. Саме тому особлива увага у 
навчальному процесі приділялася викладанню іноземних мов, для чого було 
розроблено оригінальну методику. Всіх слухачів розподіляли в групи з при-
близно однаковим рівнем мовних знань. У ККІ існували чіткі правила запису 
в три такі групи: для початківців, для студентів із мовним рівнем середньої 
школи та «достатньо» підготовлених828. У ХКІ, за результатами попередньо-
го письмового та усного іспиту з іноземної мови, утворювали чотири мовні 
групи: підготовчу, середню, вищу та спеціальну829. 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 комерцій-
ної 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-освітньо-
го процесів стали основою діяльності низки навчально-допоміжних установ 
інститутів. Забезпечити навчання унаочненням способів виробництва на-
магалися в практичній діяльності в лабораторіях, кабінетах, музеях. Так, в 
ККІ було організовано роботу 18 таких установ та музею товарознавства830. 
У ХКІ працювало шість кабінетів, зокрема й кабінет цивільного права831. Це 
давало змогу залучати студентів до науково-дослідної роботи та готувати їх 
до практичної діяльності, зокрема й державних службовців. Насправді керів-
ництво комерційних інститутів докладало неймовірні зусилля для створення 
власної наукової школи. Щедро виділялися кошти на підтримку талановитої 
молоді, встановлювалися різноманітні премії, кращі наукові праці публікува-
ли. Так, на шпальтах інститутського часопису ККІ опубліковано 37 студент-
ських праць. Для вивчення окремої дисципліни та проведення комплексних 
досліджень організовувалися студентські наукові гуртки. 

Контроль отриманих знань здійснювали через систему співбесід, коло-
квіумів, курсових іспитів. Кожний предмет чи його окрема частина вивча-
лися за один семестр. Порядок їх проходження слухачі обирали самостійно, 

828  Правила прохождения курса по новым языкам. Известия Киевского коммерческого ин-
ститута. Киев, 1911. Кн. ХI. С. 39.

829  Лортікян Е.Л. Розвиток економічної та комерційної освіти в Україні на початку ХХ ст. 
Вісник Тернопільського державного технічного університету. 1996. №1. С. 41.

830  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 69–70.

831  Нариси з історії Харківського національного економічного університету (1930–2005 рр.): 
монографія / під заг. ред. В. С. Пономаренка. Харків: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2005. С. 38.
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але в логічній послідовності, відповідно до правил про курсові іспити. В 
організації навчального процесу дотримувалися таких принципів, як сис-
темність, послідовність та комплексність. Завершувався семестр іспитом чи 
колоквіумом. Для здачі курсових іспитів було встановлено дві обов’язкові 
екзаменаційні сесії (січень та травень), а додаткова (у вересні) могла при-
значатися за рішенням навчального комітету. 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 ка-
тегорії 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, адмі-
ністративне право. Для комерційного відділу додатково вводився курсовий 
іспит із фінансового права832. У ХКІ юридичні предмети теж були в переліку 
обов’язкових іспитів. Так, обидва юридичні предмети першого курсу (за-
гальна теорія права та російське і загальне державне право) завершувалися 
курсовим іспитом833. Однак предметна система не була позбавлена певних 
недоліків. Відвідування лекцій та практичних занять було не обов’язковим, 
тому, готуючись самостійно до іспиту за підручниками чи конспектами, сту-
дент отримував поверхові знання. Нерідко слухачам не вдавалося вчасно 
опанувати всі дисципліни і строк навчання розтягувався від чотирьох до на-
віть десяти років.

Повний курс навчання завершувався випускними іспитами в спеціальних 
комісіях при інститутах, які мали статус державних екзаменаційних комісій 
на зразок університетських. Порядок їх діяльності регламентували спеці-
альні правила. На випускних іспитах широко були представлені юридичні 
науки. Випускників ККІ екзаменували з торгового права. Окрім того, на еко-
номічному факультеті були обов’язковими іспити з фінансового, бюджетно-
го, міжнародного та адміністративного права. Слухачів окремих підвідділів 
атестували відповідно: із залізничного права – на залізничному, зі спецкур-
сів адміністративного та фінансового права – на оціночно-податковому, зі 
страхового права – на страховому. Випускники педагогічного підвідділу, які 
обрали спеціальність законознавство, складали державне, цивільне та кри-
мінальне право834. А відтоді, як заклади здобули статус урядових, вимоги до 

832  Киевский Коммерческий Институт. Краткие сведения. Известия Киевского коммерческо-
го института. 1909. Кн. I. С. 30–46.

833  Лортікян Е. Л. Розвиток економічної та комерційної освіти в Україні на початку ХХ ст. 
Вісник Тернопільського державного технічного університету. 1996. № 1. С. 41.

834  Краткие сведения о Киевском Коммерческом Институте. Известия Киевского коммерче-
ского института. Киев, 1910. Кн. V. С. 28–30.
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випускних іспитів стали більш жорсткими. Складати іспити могли особи, 
які отримали тимчасове посвідчення про успішне зарахування восьми се-
местрів, склали курсові іспити, виконали програму всіх практичних занять і 
подали дипломну роботу. Перелік дисциплін, з яких могли писати дипломну 
роботу, включав і юридичні, скажімо, в ККІ це були фінансове та торгове 
право835.

Як бачимо, викладання юридичних наук в інститутах знаходилося на рів-
ні, який забезпечував підготовку висококваліфікованих спеціалістів з глибо-
кими юридичними знаннями. До речі, ґрунтовна правова підготовка студен-
тів-економістів давала їм можливість екстерном складати іспити за юридич-
ний факультет в університетах. Наприклад, у квітні 1918 р. цим скористалося 
сім студентів економічного факультету ККІ836. У кінцевому результаті слуха-
чі комерційних інститутів отримували престижний диплом. Випускники ККІ 
мали звання кандидата економічних наук І та ІІ розряду (економічне відді-
лення) 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 свідо-
цтво. Вихованці педагогічного підвідділу ККІ та педагогічних підгруп ХКІ 
ставали викладачами спеціальних предметів у підвідомчих МТіП закладах. 
У разі вступу випускника ККІ та ХКІ на державну службу він мав передба-
чені законодавством привілеї, а чоловіки отримували особисте почесне чи 
спадкове почесне громадянство.

Про зростаючий попит на економіко-юридичні та комерційні знання й 
престиж ККІ та ХКІ свідчить стрімке зростання кількості їх слухачів. Восе-
ни 1906 р. перші 350 осіб (240 дійсних та 110 вільних слухачів) подали заяви 
про вступ на Київські комерційні курси. Фактично приступили до навчання 
325 (221 дійсних та 104 вільних слухачів), серед них 145 чоловіків та 180 
жінок837. 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 рахува-
лися ще 120 осіб838. Перший набір Харківських комерційних курсів (восени 
1912 р.) становив – 236 (158 дійсних і 78 вільних слухачів), серед них 136 

835  Постановление учебного комитета от 30 октября 1913 г. относительно порядка пред-
ставления курсовых сочинений. Известия Киевского коммерческого института. 1913. Кн. ХХ. 
С. 145–146.

836  Alma Mater: Університет Св. Володимира напередодні та в добу Української революції 
1917–1920: матеріали, документи, спогади: в 3 кн. К.: Прайм, 2000. С. 112, 134.

837  Краткий отчет о состоянии Высших коммерческих курсов в 1906/07 академическом году. 
ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 229. Оп. 1. Спр. 19. Арк. 55. 

838  Отчет за 1910/11 учебный год. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 153. Оп. 8. Спр. 43. Арк. 15.
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чоловіків та 100 жінок839. Наступного 1913 р. їх було вже 384, а 1914 р. – 
588840. Отже, з кожним роком студентський контингент комерційних інститу-
тів зростав. А зрівняння прав вихованців ККІ та ХКІ з правами випускників 
державних вишів 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. – 5977841. У ХКІ в 1916 р. загальна кількість 
студентів, порівняно з 1912 р., збільшилася в шість разів і становила 1226 
дійсних і 186 вільних слухачів842. Лише першокурсників у той рік було 854 
дійсних та 66 вільних слухачів.

Високий рівень викладання забезпечував професійний викладацький 
склад. Відповідно до традицій університетської освіти комерційні інститути 
у своїй структурі мали штатні кафедри. Так, в ККІ було засновано 20 кафедр, 
серед них шість кафедр юридичних дисциплін: по одній – адміністративно-
го, державного, фінансового права та три кафедри цивільного і торгового 
права843. У ХКІ було утворено 13 штатних кафедр, п’ять з яких – юридич-
ні (фінансового, державного, адміністративного, цивільного та торгового 
права)844. Штатні кафедри обіймали ординарні та екстраординарні професо-
ри з науковим ступенем із даного розряду наук. Викладання інших предметів 
і практичних занять доручалось позаштатним професорам і приват-доцен-
там, а для читання спеціальних курсів запрошували й відомих фахівців. За-
міщення посад відбувалося за конкурсом, іноді за рекомендаціями провідних 
професорів, але з наступним затвердженням міністром.

Зауважимо, що викладацький склад громадських та приватних вищих 
шкіл здебільшого формувався із тих, хто одночасно працював у держав-
них вишах. Це було запорукою їх визнання як закладів вищого розряду. 
Тож професорська колегія комерційних інститутів була досить фаховою. У 
ККІ працювали провідні вчені Університету св. Володимира та Київського 

839  Высшие коммерческие курсы Харьковского купеческого общества, состоящие в ведении 
Министерства торговли и промышленности: Записка о деятельности курсов в 1912–1913 уч. 
году. Харьков: Епархиальная типография, 1914. С. 16.

840  Дело об учреждении Положения Харьковского коммерческого института 20 ноября 
1915 г. ЦДІА України (Центр. держ. істор. архів України). Ф. КМФ-12. Оп. 1. Спр. 281. Арк. 60. 

841  Отчет Киевского Коммерческого Института за 1916–17 уч. год. Известия Киевского ком-
мерческого института. 1919. Кн. ХХХIІІ. С. 1–20.

842  Отчет Харьковского коммерческого института за 1916–17 учебный год. Известия Харь-
ковского коммерческого института. Харьков, 1918. Вып 1. С. 25.

843  Положение о Киевском Коммерческом Институте. Известия Киевского коммерческого 
института. Киев, 1913. Кн. ХVІІ. С. 4.

844  Проект закона об установлении положения и штата Харьковского коммерческого инсти-
тута (20 октября 1915 – 12 июня 1916 гг.). ЦДІА України (Центр. держ. істор. архів України). 
Ф. КМФ-12. Оп. 1. Спр. 281. Арк. 36.
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політехнічного інституту. Зокрема, економісти К. Г. Воблий і Є. Є. Слуць-
кий, математики Д. О. Граве і М. Б. Делоне, філософ О. М. Гіляров, хімік 
В. Г. Шапошников, фізіолог О. О. Богомолець, статистик О. О. Русов та ін. 
Юристи інституту були представлені переважно професорами юридично-
го факультету Університету св. Володимира, серед яких слід згадати таких 
вчених, як П. М. Богаєвський, О. М. Гуляєв, О. О. Ейхельман, С. А. Єгіа-
заров, М. М. Катков, В. В. Карпеко, Б. О. Кістяківський, П. Л. Кованько, 
А. Е. Кристер, М. І. Мітіліно, А. К. Мітюков, В. І. Синайський, П. П. Со-
колов, В. А. Удінцев, М. М. Паше-Озерський, М. М. Цитович, Л. М. Ясно-
польський та ін. Усього в різні роки в ККІ працювало 27 юристів (додаток И).

Плеяду не менш маститих учених зібрав ХКІ. Це були переважно про-
фесори Харківського університету та Харківського технологічного інсти-
туту. Зокрема: економісти В. Ф. Левицький, П. І. Фомін, М. М. Соболєв, 
Д. М. Сінцов, Й. А. Трахтенберг, статистик О. М. Анциферов, математик 
С. Н. Бернштейн, хіміки В. Ф. Тимофєєв та І. А. Красуський, професор гір-
ництва О. М. Терпигорев та ін. Юридичні науки викладали доктори та ма-
гістри права юридичного факультету Харківського університету: М. І. Палі-
єнко, В. М. Гордон, А. М. Фатєєв, С. Є. Сабінін, О. А. Раєвський, Б. В. По-
пов, Л. Я. Таубер, В. А. Ястржембський, М. І. Наумов, В. І. Серебровський, 
В. І. Сливицький, О. Р. Гюнтер, В. С. Трахтеров та ін. Вдалося встановити 
прізвища 19 юристів ХКІ (додаток К).

Зауважимо, що нестача професійних наукових та педагогічних кадрів у 
вищій школі імперії певною мірою заповнювалася постійним суміщенням 
праці у різних навчальних закладах. Так, в ККІ в 1912/13 н. р. із 96 викла-
дачів було всього 19 штатних845, а викладачі-юристи всі були сумісниками. 
За таких умов одним із важливих напрямів наукової діяльності комерційних 
інститутів стала підготовка власних кадрів. Тож принципово важливим є те, 
що як ККІ, так і ХКІ, на рівні з університетами та деякими іншими дер-
жавними вишами імперії, 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 
товарознавства846. 

845  Иванов А. Е. Высшая школа России в конце ХІХ – начале ХХ вв. Москва: Наука, 1991. 
С. 205.

846  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 56–57; 
Проект закона об установлении положения и штата Харьковского коммерческого института (20 
октября 1915 – 12 июня 1916 гг.). ЦДІА України (Центр. держ. істор. архів України). Ф. КМФ-12. 
Оп. 1. Спр. 281. Арк. 36.



257Історичний досвід трансформації системи юридичної освіти...

Вчені інститутів успішно поєднували педагогічну діяльність з науковою, 
а викладання було поставлено на наукову основу. Як правило, професори чи-
тали лекційні курси, які здебільшого були результатом їх наукових розвідок. 
Потужними науковими осередками у ККІ були наукові товариства: еконо-
містів (засноване в 1909 р. з метою теоретичної розробки загальних питань 
економічної науки і вивчення економічного стану півдня Росії) та любителів 
соціальних наук (відкрите у 1910 р. для сприяння розвитку й поширенню 
суспільних наук: права, історії, історії літератури та етнографії). Наукові 
дослідження в ХКІ були сконцентровані в кабінетах: економічного вивчен-
ня Росії та організації торговельних і промислових підприємств. Інститути 
мали власні друковані видання, де викладачі публікували результати своїх 
наукових пошуків. Так, в ККІ було видано 33 книги «Известий Киевского 
коммерческого института», чотири випуски звітів про зарубіжні відряджен-
ня студентів, чотири випуски звітів музею товарознавства та два випуски 
«Трудов Общества экономистов при Киевском коммерческом институте». 
ХКІ видавав «Известия Харьковского коммерческого института». З березня 
1915 р. в ХКІ започаткували російсько- та французькомовне видання «Бюл-
летени Кабинета экономического изучения России Харьковского коммерчес-
кого института». Ці видання наповнені інформацією про навчальну та на-
укову діяльність інститутів.

Відтак, у дореволюційний час діяльність інститутів була порівняно ста-
більною. Однак певні корективи в життя внесла Перша світова війна. У 
зв’язку з наближенням до Києва лінії фронту в 1915–1916 рр. ККІ пережив 
евакуацію та реевакуацію. Окрім того, участь Росії у війні зумовила вне-
сення змін до Статуту про військову повинність, що дозволяли залучати до 
служби в армії вихованців вишів, які раніше користувалися відстрочкою. 
Тож значну частину студентів було відправлено на фронт, що досить суттєво 
вплинуло на загальну кількість студентства комерційних інститутів, а відтак 
і погіршило їх фінансово-матеріальний стан. Станом на 1 січня 1917 р. 3071 
слухача було призвано на війну, що становило 51,3 % всіх студентів ККІ, а 
до кінця навчального року під призов потрапило ще 580 осіб847. Через призов 
до армії до кінця 1914 р. кількість слухачів Харківських комерційних курсів 
скоротилася з 588 до 400 осіб848. Однак потреби у висококваліфікованих ка-
драх в умовах війни привели до оптимізації строків перебування у вишах, що 
зумовило зникнення категорії так званих вічних студентів. 

847  Отчет Киевского Коммерческого Института за 1916–17 уч. год. Известия Киевского ком-
мерческого института. 1919. Кн. ХХХIІІ. С. 15.

848  Дело об учреждении Положения Харьковского коммерческого института 20 ноября 
1915  г. ЦДІА України (Центр. держ. істор. архів України). Ф. КМФ-12. Оп. 1. Спр. 281. Арк. 68. 
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Щоправда, подальші революційні події ще більше порушили звичний на-
вчальний процес. Через низку об’єктивних причин (наслідки війни, призов 
до війська студентів, мізерне фінансування, складна внутрішня політична 
ситуація) життя вишів погіршувалося. Тож влада вдалася до реформуван-
ня вищої школи. Перші спроби змінити систему освіти здійснив Тимчасо-
вий уряд. Щоб збільшити кількість осіб з вищою освітою, пропонували, 
по-перше, змістити центр ваги навчання в бік самостійної роботи студента; 
по-друге, скоротити канікули та інші перерви в навчанні; по-третє, поліп-
шити якість викладання спеціальних дисциплін за рахунок скорочення за-
гальноосвітніх курсів849. Водночас закон про автономію вищої школи, що був 
прийнятий у липні 1917 р., надавав вишам повну самостійність у вирішенні 
внутрішніх питань. Але інтенсивність, з якою відбувалися зміни у країні, та 
економічна нестабільність унеможливлювали послідовність реформ.

Вкрай ускладнилося становище вишів через наступні зміни політичної 
ситуації. Дедалі більше погіршувалися умови праці. Професура усвідомлю-
вала, що врятувати вищу школу від занепаду можна, реформувавши її відпо-
відно до вимог нового часу. Своєрідність реформи полягала у запровадженні 
«глибокої спеціалізації». Так, в ККІ розширили спеціалізацію фахівців на 
комерційно-технічному відділенні, утворивши товарознавчий, промисловий, 
торговий та залізнично-експлуатаційний підвідділи. Навчальний план було 
кардинально змінено, зокрема скорочувалися університетські курси, в тому 
числі й юридичні. На промисловому підвідділі залишилось сім юридичних 
предметів (енциклопедія права, державне, адміністративне, цивільне, тор-
гове, промислове право та фінансове законодавство), на торговому – вісім 
(енциклопедія права, цивільне, торгове, промислове, приватне міжнародне, 
конкурсне, вексельне право та фінансове законодавство), а на інших ви-
вчали лише загальний курс правознавства (один семестр, 4 год./тижд.) та 
обов’язковим ставало робітниче та фабричне право850.

Реорганізації зазнало й економічне відділення ККІ (із 1918 р. – факуль-
тет). Тематика економічних спеціальностей була розширена. Поряд із діючи-
ми земсько-міським, страховим, банківським та педагогічним підвідділами 
започаткували кооперативний підвідділ та підвідділ консульських і комер-
ційних агентів. Принципово новим став теоретико-економічний підвідділ, 
що був задуманий як школа підготовки економістів-науковців851. Ймовір-

849  Меры по увеличению числа лиц с высшим и средним образованием. ДАК (Держ. архів 
м. Києва). Ф. 153. Оп. 8. Спр. 1471. Арк. 7.

850  Протокол по пересмотрению учебного плана. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 153. Оп. 8. 
Спр. 1552. Арк. 16–17.

851  Обозрение преподавания по экономическому факультету Киевского Коммерческого Ин-
ститута в 1918–19 уч. г. Известия Киевского коммерческого института. Киев, 1919. Кн. ХХХIІ. 
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но, це була спроба самостійно здійснити диференціацію економічних наук. 
Університетські курси теж скорочувалися, щоправда здебільшого іноземні 
мови. Спеціалізація у відділеннях, як і раніше, розпочиналася на третьому 
курсі, а четвертокурсникам та випускникам інституту було запропоновано 
однойменні однорічні курси для перекваліфікації. Нові навчальні плани вво-
дилися з осіннього семестру 1918/19 н. р., але тільки для першого курсу, а 
старші курси продовжували навчання за старими планами, що, звичайно, ще 
більше ускладнювало роботу як адміністрації, так і викладачів.

Проте стрімка зміна владних режимів в Україні не давала змоги всерйоз 
і надовго запровадити в життя ті чи інші реформи. Кожна влада вносила ко-
рективи у вузівське управління чи намагалася докорінно його змінити, але 
через низку об’єктивних причин жодній із них не вдалося закріпити пропо-
новані зміни. Тож виші продовжували працювати, опираючись на власний 
досвід та навчальну базу.

Широкомасштабну реорганізацію системи освіти поновили з остаточним 
утвердження радянської влади. Ще на початку 1919 р. інститути було на-
ціоналізовано. Перша Конституція УСРР проголосила право робітників та 
селянства на всебічну та безплатну освіту852. 2 березня 1919 р. РНК України 
прийняла декрет «Про вступ до вищої школи», що дозволив зараховувати до 
вишів осіб, які досягли 18 років, незалежно від статі. Від абітурієнтів забо-
ронялося вимагати будь-які документи, зокрема й про освіту. Обов’язковим 
було лише посвідчення особи853. 1 березня 1919 р. було скасовано плату за 
навчання854. Брак кваліфікованих кадрів започаткував процес прискореного 
випуску спеціалістів. Курс навчання було скорочено до трьох років, скасо-
вано державні іспити та ліквідовано відповідні комісії. Курсові та випускні 
іспити замінили заліками. Окремим декретом НКО від 18 травня 1919 р. від-
мінили іспити на здобуття наукових ступенів, а також усі наукові ступені, 
вчені звання та пов’язані з ними права і привілеї855. Скасовувався поділ про-
фесорів на заслужених, ординарних, екстраординарних та запроваджувалася 
посада – викладач. Кафедри заміщалися за конкурсом.

Утім матеріальна скрута, мізерне фінансування, якого ледве вистачало на 
зарплату викладачам, зруйновані приміщення, розграбоване майно негатив-
но відбивалося на діяльності закладів. Значна кількість вишів країни припи-
нили своє існування. Тільки велика самопожертва й витримка викладачів та 

С. 17–18.
852  Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки. Слісаренко А. Г., Томен-

ко М. В. Історія української конституції. Київ: Т-во «Знання» України, 1993. С. 132.
853  Збірник узаконень робітничо-селянського уряду України. 1919. № 20. Ст. 212.
854  Збірник узаконень робітничо-селянського уряду України. 1919. № 21. Ст. 229.
855  Декреты по делам высшей школы. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 153. Оп. 8. Спр. 1471.
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студентів допомогли вижити ККІ та ХКІ. Однак умови їх роботи залишалися 
доволі складними. Кількість студентів значно зменшилася. Інститути зазна-
ли тяжких кадрових втрат (викладачі змушені були шукати інших заробітків, 
частина з них виїхала з країни, дехто трагічно загинув). У цих умовах вла-
да, на підставі постанови НКО, оголосила мілітаризацію вишів. Викладачам 
заборонялося залишати роботу, інакше вони оголошувалися дезертирами і 
каралися за законами воєнного часу856. Попри все це комерційні інститути 
працювали. Розклад занять укомплектовувався предметами старших курсів 
та епізодичними лекціями. Студентам дозволяли перехід на інші відділення 
або робити перерву у навчанні.

Перехід на трирічний курс навчання вимагав перегляду навчальних пла-
нів, тож влада пропонувала нові підходи в академічному житті інститутів. І 
це було не лише руйнування усталених форм організації навчального про-
цесу, а й вимога вести навчальні курси виходячи виключно з марксистської 
доктрини857. Тож нові умови роботи та вимоги нової влади у сукупності з 
тяжким матеріальним станом навчальних закладів країни зламали стару сис-
тему вищої школи. Принцип вузького практицизму, проголошений радян-
ським урядом, привів до створення системи професійної освіти. Вищу школу 
стали представляти вузькоспеціалізовані технікуми, робітфаки та інститути.

Помітно змінився порядок управління вишами, система керівних органів 
визначалася постановою НКО858. 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 господар-
ський комітет були виборними органами, куди входили й студенти. Однак 
варто зауважити, що внесені зміни не були свідченням автономії вищої шко-
ли, на яку сподівалася професура. Адже повнота влади в закладі тепер зо-
середжувалося у руках комісара, який призначався Наркомосом, а роботою 
всіх вишів окремого міста керувала Рада комісарів вищих навчальних закла-
дів. Остання повсякчас втручалася у внутрішнє життя закладів: ініціювала 
зміни навчальних планів, затверджувала їх, вирішувала кадрові питання, 
здійснювала пролетаризацію студентства тощо.

Зокрема, спеціальною комісією були переглянуті навчальні плани ККІ, 
утворивши на економічному факультеті шість відділень (основне, коопера-
тивне, консульсько-торговельне, фінансове, по організації та охороні праці, 

856  О милитаризации Вузов. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 153. Оп. 8. Спр. 1608. Арк. 1.
857  Нариси з історії Харківського національного економічного університету (1930–2005 рр.): 

монографія / під заг. ред. В. С. Пономаренка. Харків: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2005. С. 45.
858  Постанова № 8 від Народного Комісаріату Освіти по відділу вищої школи. Народна осві-

та. 1919. № 1. С. 88–90.
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статистичне), а на комерційно-технічному – три (товарознавства, торговель-
но-промислове (з виробничо-промисловим та обмінно-розподільчим підвід-
ділами) та залізнично-експлуатаційне (з підвідділами – залізничне господар-
ство, комерційна експлуатація залізниць, технічна експлуатація залізниць). 
Вузька спеціалізація ще більше звузила вивчення юридичних наук. На то-
варознавчому та залізнично-експлуатаційному відділеннях замість курсу 
«Правознавство» започаткували «Господарство і право». Студентам торго-
вельно-промислового відділення ввели курс «Правознавство», замінивши 
ним колишні енциклопедію права, державне, адміністративне та цивільне 
право. Приватне міжнародне право було замінено курсом «Принципи міжна-
родного спілкування», а торгово-промислове право з вексельним та конкурс-
ним правом перетворено на «Лад соціальних відносин у виробництві, обміні 
і розподілі». Навіть робітниче та фабричне право читали у скороченому варі-
анті859. Очевидно, у планах радянської вищої школи ґрунтовне вивчення пра-
ва не передбачалося, а звуження традицій правової школи штовхало країну 
до глибокої кризи юридичної науки й освіти. Це стало свідомим звуженням 
можливостей комерційних інститутів і відмовою від завдань, які покладали 
на них їх засновники.

Зауважимо, що з метою впровадження єдиної системи навчальних закла-
дів республіки український радянський уряд ще у 1919 р. прийняв рішення 
про їх об’єднання. Щоправда, приступили до реалізації намічених планів вже 
наступного року. У результаті кількох реорганізацій більшість дореволюцій-
них закладів, в тому числі університети, були ліквідовані. Комерційні інсти-
тути теж зазнали перетворень. Проте їм порівняно пощастило. Спочатку це 
були зміни внутрішньої їх структури. Наприклад, в ККІ у 1920 р. створили 
три факультети: економічний, комерційно-технічний та залізнично-експлуа-
таційний860. Згодом до ККІ приєднали кооперативний інститут ім. М. І. Ту-
ган-Барановського, який разом із кооперативним відділенням економічно-
го факультету утворив 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 інсти-
тут соціально-економічних наук, а наказом № 128 від 24 вересня 1920 р. його 
перейменували в Київський інститут народного господарства ім. Євгенії 
Бош. ХКІ припинив фактичну діяльність у грудні 1919 р., втративши своє 
приміщення. А вже у липні 1920 р. було прийнято рішення про створення, 

859  Отчет за 1918–19 и 1919–20 учебные годы. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 153. Оп. 8. 
Спр. 1618. Арк. 12.

860  Циркуляры Укрглавпрофобра. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 35. 
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об’єднанням ХКІ та юридичного факультету Харківського університету, 
Харківського інституту народного господарства. У трьох інститутах народ-
ного господарства (Одеський ІНГ відкритий у 1921 р.) було створено окремі 
правові факультети, які до 1930 р. були основними осередками вищої юри-
дичної освіти та науки в Україні.

Отже, історія розвитку освіти в комерційних інститутах не тільки ста-
новить пізнавальну цінність, але є й документальним свідченням розвитку 
національної педагогічної думки. Динамічний розвиток закладів перетворив 
їх на повноцінні виші державного рівня. Процес зміни їх статусу пройшов 
кілька етапів: ККІ від приватних комерційних курсів (1906 р.), до громад-
ського комерційного інституту (1908 р.), до інституту з правами держав-
ного вищого навчального закладу (1912 р.) і, нарешті, націоналізації вишу 
(1919 р.); ХКІ – від громадських комерційних курсів (1912 р.), до закладу 
з правами державного вишу (1916 р.), до націоналізації інституту (1919 р.). 
Однак, маючи статус державних, інститути значно відрізнялися від казенних 
вишів: 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, до-
бору 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; опано-
вували нові напрями підготовки фахівців (які не були представлені класич-
ними розрядами наук); формували оригінальну навчально-допоміжну базу; 
збільшували кількість студентів та кваліфікованих спеціалістів, а відтак у 
цілому впливали на формування інтелігенції. Їх матеріально-фінансова база 
формувалася різноманітними способами: кошти засновників, допомога міст, 
кошти громадських організацій, товариств поширення комерційної освіти 
та меценатів. Державне фінансування було мізерним, а основним джерелом 
надходжень стала плата за навчання.

Становлення системи внутрішнього управління закладів теж пройшло 
кілька етапів. Спочатку директор та колегіальна опікунська рада, а з 1917 р. 
кожний уряд встановлював власну управлінську систему на основі демокра-
тичних і національних інтересів (Центральна рада і Директорія) та класових 
і партійних (РНК УСРР): рада викладачів (1917 р.), політкомісар, наукова, 
науково-навчальна, освітня ради та господарський комітет (1919 р.), правлін-
ня на чолі з головою та комісаром (1920 р.). Діяльність інститутів була чітко 
регламентована нормами законів і положень.
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ККІ та ХКІ, проіснувавши порівняно нетривалий час, внесли суттєвий 
вклад у розвиток не лише економічної і комерційної вищої освіти, а й юри-
дичної. Розвиток останньої можна умовно розділити на два періоди: перший 
(дореволюційний), коли формувалася та розвивалася ідея поєднання пра-
ва й економіки в окремий економіко-юридичний напрям, що забезпечував 
широке вивчення класичних університетських юридичних курсів; другий 
(1917–1920 рр.) характеризується розширенням тематики економічних спе-
ціальностей та відповідно скороченням обсягів вивчення юриспруденції і 
зведенням юридичних наук до елементарного курсу правознавства.

Інститути створили унікальну систему навчання. Пошук новаторських 
форм та методик викладання дав змогу їх колективам сформувати власні 
педагогічні школи. Програми й навчальні плани інститутів мали інновацій-
ний характер, оскільки підготовка фахівців такого профілю здійснювалася 
вперше. У навчанні органічно поєднували економічні, юридичні і комер-
ційно-технічні науки, а для поглиблення знань діяли спеціалізовані підвід-
діли на зразок прикладних шкіл, що мали гнучку організацію спеціальних 
циклів, уважно прислухаючись до запитів життя. Інститути створили ори-
гінальні методики вивчення іноземних мов, а в ККІ започаткували вивчен-
ня східних мов, що привело до утворення київської школи практичного 
сходознавства.

У навчальному процесі використовувалася залікова предметна система 
проходження курсу, навчання завершувалося випускними іспитами, захис-
том дипломної роботи та практичним стажем. Серед методик викладання 
предметів використовували лекційні, практичні заняття, спеціалізовані семі-
нари, на яких апробували найрізноманітніші прийоми (реферати, наукові до-
повіді, співбесіди, обробку нормативного матеріалу, обговорення теоретич-
них питань, вирішення казусів, аналітичний розбір літератури). Важливими 
компонентами навчання були практика (стажування), виробничо-навчальні 
екскурсії, закордонні наукові відрядження студентів та наукові гуртки. На-
вчально-виховні установи (лабораторії, кабінети та музеї) забезпечували на-
вчальний процес унаочненням прийомів і способів виробництва та залучали 
студентство до науково-дослідної роботи. 

Характерною рисою формування студентського контингенту інститутів 
стало постійне зростання їх кількості, що було свідченням престижу вишів 
та високого рівня освіти. Соціальний склад студентів був досить строкатим 
(діти дворян, духовенства, почесних громадян, купців, міщан, робітників і 
селян) та зазнавав істотних змін у процесі зміни статусу інститутів. Зокрема, 
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ліберальна політика щодо навчання євреїв з набуттям прав державних закла-
дів змінилася реакцією та встановленням 5 % квоти прийому євреїв.

Незважаючи на постійні реформи та складні суспільні умови, комерційні 
інститути мали власну історію. Вони були школами інтенсивного навчання, 
навчальні плани доволі напруженими, а вимогливість до студентів – підви-
щена. Комерційні інститути були авторитетними вишами. Престижний ди-
плом та права, що їх отримував випускник, гарантували молодому фахів-
цю певну стабільність у майбутньому. За нашими підрахунками, впродовж 
1913–1919 рр. ККІ випустив 2322 спеціаліста861. На жаль, через втрату ар-
хівів ХКІ поки що не вдалося встановити бодай якихось кількісних показ-
ників діяльності останнього, але про рівень освіти, що її давав ХКІ, може 
свідчити те, що в ньому навчався С. Кузнець – нобелевський лауреат з еконо-
міки 1971 року. Врешті, солідна навчальна база, багаторічний досвід та нова-
торський пошук викладачів є підтвердженням вагомого внеску інститутів у 
розвиток національної вищої школи та юридичної зокрема, а створена ними 
система навчання стала основою їх правонаступників – інститутів народного 
господарства.

3.4. Новоросійський (Одеський) вищий 
міжнародний інститут – школа підготовки 
юристів-міжнародників (1916–1920)

Спроби створити спеціальний юридичний навчальний заклад на терито-
рії України були реалізовані в Одесі. Ідея заснування в місті міжнародного 
інституту виникла тому, що, з одного боку, Одеса була не тільки культурним 
та науковим центром, а й великим портовим містом, яке мало міцні торго-
вельні зв’язки з різними державами світу. Тож підготовка юристів-міжна-
родників із глибокою політико-правовою та економічною освітою для цього 
регіону була нагальною потребою. Цьому сприяла й значна кількість молоді, 
яка, отримавши середню освіту, прагнула подальшого навчання. З другого 
боку, в Одесі вже діяли кілька вищих навчальних закладів, зокрема Ново-
російський університет, що мав кваліфікованих викладачів, які могли стати в 
пригоді при заснуванні закладу вищого освітнього рівня. 

Новоросійський вищий міжнародний інститут був відкритий у 1916 році. 
Засновником закладу став Леонід Петрович Верцинський. Заклад утримував-
ся на кошти засновника, з платні за слухання лекцій, субсидій, пожертвування 

861  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 52.
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приватних осіб та установ. 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»862. Тоб-
то, був запропонований новий напрям підготовки спеціалістів-міжнародни-
ків, який мав забезпечувати кваліфікованими кадрами сферу дипломатичних 
зносин Російської імперії.

Заклад підпорядковувався Міністерству народної освіти та перебував під 
наглядом попечителя Одеського навчального округу. Управління інститу-
том 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 суб-
сидіювали інститут, а на підставі вимоги закону «О частных учебных заве-
дениях, классах и курсах» від 1 липня 1914 р. ще й представник навчального 
округу. Увесь викладацький склад входив у навчальний комітет, який вирі-
шував усі питання навчального процесу. До складу комітету також входив 
засновник інституту, а якщо він не обіймав посаду голови Опікунської ради, 
то й обраний з-поміж професорів – голова. Керував роботою комітету голова, 
якого обирали з-поміж викладачів зі ступенем доктора з подальшим затвер-
дженням його на посаді міністром. Він же був і вищою посадовою особою в 
закладі, контактував з міністерством та підтримував зв’язки з різними адмі-
ністративними органами, ніс відповідальність за виконання навчальним ко-
мітетом і секціями всіх урядових рішень та розпоряджень Опікунської ради. 

До повноважень навчального комітету належало: а) прийом студентів та 
їх переведення із курсу на курс, присудження атестатів випускникам та ви-
дача свідоцтв тим, хто вибув до закінчення повного курсу навчання, відраху-
вання з інституту через порушення правил чи несплату за навчання; б) розро-
блення правил перевідних та випускних іспитів; в) розроблення програм та 
планів, розподіл предметів; г) розроблення правил внутрішнього розпорядку 
студентів; д) вирішення всіх питань навчального життя інституту863. Усі пра-
вила, 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 ство-
рено дві секції: економічну (у складі всіх викладачів економічних предметів) 

862  Устав Новороссийского высшего международного института. Одесса: Тип. А.А. Гринер, 
1916. С. 3.

863  Там само. С. 11.
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та юридичну (у складі викладачів всіх інших наук). Органом управління сек-
ції були збори, очолювані головою, які й здійснювали безпосередні виконав-
чі 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 переобран-
ня. 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 Росії 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 гру-
пи іноземних держав та знання з іноземних мов відповідних держав.

Програми навчальних дисциплін відповідали навчальним програмам 
імператорських університетів, але до вивчення пропонувалася й низка спе-
ціальних курсів, пов’язаних із специфікою оголошеної мети закладу. Від-
так навчальний план інституту – це чітке поєднання трьох блоків наук: 
юридичних, політичних та економічних. В інституті вивчали: а) богослів’я 
та мови французьку, англійську, німецьку (перелік іноземних мов для чет-
вертого 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 юридичні дисципліни вивчалися в обсязі університетського кур-
су з додаванням вивчення іноземних законодавств. Римське право було вве-
дено в курс порівняльного цивільного права, а питання історії російського 
права висвітлювали при вивченні окремих галузевих юридичних дисциплін; 
в) науки політичні – соціологія з етнографією, загальна історія (починаючи 
з середини ХVІІІ ст.) з додаванням спеціальних курсів з історії політичних 
партій і національних рухів за кордоном, загальна історія дипломатії з де-
тальним 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 
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політичної економії, теорія грошового і кредитного обігу, статистика, това-
рознавство, економічна географія Росії і іноземних держав864. 

Комплектування викладацького корпусу та студентського контингенту 
інституту, організація навчального процесу, допуск до випускних іспитів та 
порядок їх проходження в інституті були підпорядковані вимогам російсько-
го законодавства.

У роки української революції заклад змінив свою назву на Одеський ви-
щий міжнародний інститут (із травня 1918 р.). Новий, з незначними змінами 
Статут закладу 13 травня 1918 р. затвердив міністр освіти Української дер-
жави М. П. Василенко. Тепер основна мета діяльності закладу визначалася 
як «вивчення політичних, правових та економічних основ сучасного міжна-
родного життя у сфері проведення і захисту українських політичних і еконо-
мічних інтересів за кордоном»865. Тобто, відбулася переорієнтація з інтересів 
Російської імперії на інтереси Української держави866. Інститут залишився 
вищим навчальним закладом, але відтепер він безпосередньо підпорядкову-
вався міністру освіти Української держави. Заклад зберіг права засновника 
та утримувався за рахунок платні за навчання, субсидій, пожертвувань при-
ватних осіб та різноманітних установ. Система управління 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 збере-
жено 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 дисци-
плін 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 західно-
руського права (Литовський статут). Особливу увагу приділяли латинській 
мові (останню викладали в обсязі, необхідному для ґрунтовного засвоєн-
ня 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 пропонували-

864  Там само. С. 5–6.
865  Устав Одесского Высшего международного института. Одесса: Тип. А. А. Гринер, 1918. С. 3.
866  Левченко В. Одеський вищий міжнародний інститут – перший спеціальний приватний 
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ся 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. Ново-
введенням було й вивчення окремого курсу української мови і літератури867. 
Тобто, було здійснено спробу українізації вищого навчального закладу.

Особлива увага в інституті приділялася викладанню іноземних мов, адже 
готували майбутніх фахівців у сфері міжнародної діяльності. Кінцевою ме-
тою вивчення мов було вільне читання книг іноземною мовою, розуміння 
розмовної мови і знання спеціальної термінології, необхідної для вивчення 
іноземної кореспонденції. Навчальним планом передбачалося обов’язкове 
вивчення упродовж двох років англійської і німецької мови та трьох років – 
французької мови. Водночас список іноземних мов було доповнено іншими 
мовами, зокрема студенти четвертого курсу мали додатково вивчати ще одну 
іноземну мову на вибір: італійську, іспанську, шведську, голландську чи ту-
рецьку. Зауважимо, що окрім звичних занять із іноземних мов четвертокурс-
ники мали розмовну практику, задля чого планували наукові відрядження за 
кордон868. 

Навчання в інституті було досить насиченим. Згідно з навчальним планом 
студенти першого курсу працювали 37 годин на тиждень та вивчали чотир-
надцять дисциплін: богослів’я; загальну теорію права та історію філософії 
права; історію римського права і інституції римського права; загальну істо-
рію міжнародного права і історію літератури міжнародного права; історію 
руського і історію західноруського державного права; соціологію з етногра-
фією; історію економічного побуту у зв’язку з історією економічних вчень; 
загальну новітню історію; історію України і Росії; історію слов’янських на-
родів; українську мову і літературу та латинську, французьку, німецьку мови. 
Навчальне навантаження на другому курсі також становило 37 тижневих 
годин. Другокурсники студіювали одинадцять дисциплін: державне право; 
адміністративне право; історію римського права та інституції римського пра-
ва; 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 класич-
ною гімназичною освітою. Для третього курсу тижневе навантаження стано-
вило 36 годин. А для вивчення пропонували одинадцять дисциплін: цивільне 
право; нотаріальне право; кримінальне право; кримінальну психопатологію; 

867  Устав Одесского Высшего международного института. Одесса: Тип. А. А. Гринер, 1918. 
С. 5–6.

868  Там само. С. 6.
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торгове право; міжнародне право (публічне і приватне); міжнародне адміні-
стративне право; міжнародну охорону здоров’я; статистику; англійську та 
французьку мови.

Четвертий курс був найбільш інтенсивним (38 годин на тиждень). Сту-
денти мали вивчити одинадцять загальних дисциплін (цивільний процес; 
кримінальний процес; торговий процес; морське право; консульське і по-
сольське право; товарознавство; теорію грошового і кредитного обігу; еко-
номічну політику; економічну географію України і Росії; огляд військово-
го устрою іноземних держав; англійську мову). Окрім того, відпрацювати 
семінарій з міжнародного права та розмовну практику з іноземних мов. А 
далі додатково мали пройти спеціалізацію на спецкурсах по окремих гру-
пах іноземних держав, вивчаючи економічний і географічний огляд окремих 
держав; політичний і культурний огляд окремих держав, юридичний огляд 
окремих держав та ще одну іноземну мову (додаток Л)869.

Зауважимо, що склад професорів, які проводили заняття, свідчить про ви-
сокий рівень викладання. Вимоги до професорсько-викладацької корпорації 
інституту відповідали вимогам викладачів українських вищих урядових на-
вчальних закладів. Здебільшого це були професори Новоросійського універ-
ситету. Зокрема, відомий юрист, професор 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. Професор В. В. Соколовський (у 
1920 р. виконував обов’язки директора інституту) вів історію філософії пра-
ва і спецкурси – політичний та культурний огляд окремих іноземних держав, 
юридичний огляд окремих іноземних держав. Професор О. Ф. Федоров ви-
кладав загальну теорію права, торгове право, торговий процес та морське 
право. Професор О. Я. Шпаков вів блок історико-правових дисциплін. Серед 
викладачів інституту були й О. А. Бугаєвський (цивільне право і процес), 
О. С. Мулюкін (адміністративне право), В. М. Палаузов (кримінальне право 
і процес), Г. С. Цинбарг (кримінальне право).

Навчатися в інституті могли як чоловіки, так і жінки. Як дійсних слухачів 
приймали осіб, які мали атестати чи свідоцтва про вищу освіту або закінчи-
ли середні навчальні заклади. Жінки – дійсні слухачки, повинні були мати 
освітній ценз, який давав право на вступ на Вищі жіночі курси. Ті, хто не від-
повідав встановленим вимогам, зараховувалися лише вільними слухачами.

869  Учебный план Одесского высшего международного института. Устав Одесского 
Высшего международного института. Одесса: Тип. А. А. Гринер, 1918. С. 16.
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В інституті діяла курсова система навчання. Втім студентам, які вже мали 
атестат про вищу освіту, дозволяли навчатися за предметною системою870. 
Вивчення кожної дисципліни закінчувалося курсовим (перевідним) іспитом. 
А по завершенню повного курсу навчання та виконання всіх видів робіт, пе-
редбачених навчальним планом, студенти складали випускні іспити. Після їх 
успішної здачі вихованці інституту удостоювалися диплома кандидата між-
народного права. Цей диплом був рівнозначний диплому кандидата юридич-
ного факультету державного університету.

Стан джерел не дає змоги скласти детальну картину діяльності інституту, 
однак можна впевнено стверджувати, що заклад користувався популярністю. 
Так чи інакше, збереглися 934 особові справи його студентів: 814 чоловіків 
(87 %), 120 жінок (13 %), які датовані 1916–1920 роками. Зважаючи на те, 
що створений інститут був у роки Першої світової війни, працював у роки 
революційних потрясінь, громадянської війни та мав статус приватного за-
кладу, навіть ці цифри є досить суттєвим підтвердженням життєздатності 
закладу. Водночас статут інституту не містив будь-яких обмежень для вступу 
абітурієнтів. Тож одеська молодь, яка мала обмеження в правах при вступі 
до урядових вишів, обирала приватний інститут. За соціальним станом, ві-
росповіданням, національністю, політичною благонадійністю студентський 
контингент був досить строкатим. Зокрема, в інституті навчалися представ-
ники знатних родин, дрібної буржуазії, міщан, заможних селян. Серед сту-
дентів були євреї (становили переважну більшість 87 %), росіяни (11 %), 
українці (1,5 %), а також греки, німці, молдаванин871. Інститут приваблю-
вав студентів і випускників юридичного факультету університету, які могли 
отримати додаткову спеціалізацію юриста-міжнародника. Зокрема, видатний 
український мистецтвознавець В. Я. Кармазин-Каковський, будучи студен-
том університету, був зарахований слухачем другого курсу інституту872.

Результати навчальної діяльності інституту встановити також важко. Але 
в архіві збереглися протоколи іспитів за 1916–1920 рр., серед яких і протоко-
ли іспитів щонайменше десяти дисциплін випускного четвертого курсу. Тож 
очевидно можна говорити про певну кількість випускників-міжнародників, 
вихованців інституту.

870  Устав Одесского Высшего международного института. Одесса: Тип. А. А. Гринер, 1918. 
С. 14.

871  Левченко В. Одеський вищий міжнародний інститут – перший спеціальний приватний 
дипломатичний вищий навчальний заклад у світі. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки 
і знахідки. 2017. № 26. С. 352.

872  Каковский Всеволод Яковлевич. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. 451. Оп. 1. 
Спр.  322. Арк. 1.
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Н(О)ВМІ вніс помітний вклад у життя Одеси, здійснюючи підготовку 
молодих юристів-міжнародників, які торували нові шляхи на дипломатич-
ній ниві та у сфері міжнародно-економічної діяльності. Вони поповнювали 
одеську інтелігенцію та становили основу юридичної школи Одеси. Однак у 
вирі стрімких та масштабних експериментів радянської влади з вищою осві-
тою інститут припинив своє існування. Спочатку він разом із історико-філо-
логічним та юридичним факультетом Новоросійського університету, ОВЖК 
та економічним факультетом Одеського політехнічного інституту утворив 
Одеський гуманітарно-суспільний інститут. У складі останнього було від-
крито соціально-правове відділення, яке зібрало в своїх стінах розпорошені 
одеські юридичні сили. А згодом відділення стало окремим правовим фа-
культетом 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 ін-
ституту, адже в ОІНГ факультет зовнішніх торгових відносин спочатку мав 
спеціалізацію «Балканські країни та Німеччина», а потім – «Країни Близь-
кого Сходу та Центральної Європи». В Одесі діяла й секція сходознавства 
Одеської філії ВУНАС (1926–1930), в діяльності якої могли брати участь й 
вихованці Н(О)ВМІ.

Отже, Н(О)ВМІ був специфічним навчальним закладом та вирізнявся 
своїм статусом, формою власності, метою діяльності, внутрішньою струк-
турою, системою управління, змістом навчальних планів та програм, фор-
мами й методиками викладання. Метою його діяльності була підготовка спе-
ціалістів-міжнародників для проведення і захисту вітчизняних політичних 
та економічних інтересів за кордоном. Як приватний виш він мав особливу 
структуру та систему управління: Опікунська рада, навчальний комітет (весь 
професорсько-викладацький склад на чолі з головою, який обирався з-поміж 
професорів) та збори економічної (всі викладачі економічних предметів) та 
юридичної (викладачі всіх інших наук) секцій. Головні управлінські функції 
належали навчальному комітету, а всі рішення ухвалювалися колегіально. 
Представницькі функції належали засновнику, який очолював Опікунську 
раду і входив до складу навчального комітету.

Вимоги до професорсько-викладацької корпорації інституту відповідали 
вимогам викладачів вищих урядових навчальних закладів, тож вона форму-
валася переважно із професорів Новоросійського університету і була досить 
фаховою.

Студентами інституту зараховувалися і чоловіки, і жінки, які мали серед-
ню чи вищу освіту. В інституті діяла курсова система навчання, втім тим, хто 
вже мав диплом про вищу освіту, дозволяли навчатися за предметною систе-
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мою. Повний курс навчання, як і в університетах, становив чотири роки, але 
в інституті на четвертому курсі запроваджувалася спеціалізація за групами 
іноземних держав. Навчання в інституті було досить інтенсивним. Навчальні 
плани, по-перше, поєднували три блоки наук (юридичні, політичні та еконо-
мічні), які читалися в університетському обсязі; по-друге, юридичні курси 
доповнювалися вивченням законодавств іноземних держав та спецкурсами 
порівняльного правознавства; по-третє, забезпечувалося ґрунтовне вивчення 
чотирьох іноземних мов: обов’язкових (англійська, німецька, французька) 
та однієї на вибір (італійська, іспанська, шведська, голландська, турецька). 
Звертає на себе увагу, що в пореволюційний час навчальні плани інституту 
були доповнені українознавчими курсами (українська мова і література, іс-
торія України, економічна географії України, українська дипломатія, історія 
західноруського права).

Поряд із традиційними лекціями та практичними заняття вели й нові види 
навчальних занять, як-то семінарій з міжнародного права, розмовна практика 
з іноземних мов та наукові відрядження за кордон для удосконалення знань 
іноземних мов. Контроль знань здійснювали на курсових (перевідних) та ви-
пускних іспитах. Випускники отримували престижний диплом кандидата 
міжнародного права, який був рівнозначний диплому кандидата юридично-
го факультету державного університету. І хоча достовірних кількісних по-
казників діяльності Н(О)ВМІ встановити поки не вдалося, вочевидь можна 
стверджувати, що його вихованці працювали в різних сферах державного і 
суспільного життя як на батьківщині, так і за кордоном, застосовуючи отри-
мані знання в галузі міжнародного права.

3.5. Заснування Київського юридичного інституту 
та особливості його функціонування (1917–1920)

Карколомні події 1917 р. водночас відкрили чималі можливості для по-
ширення принципів свободи і рівності, демократизації суспільних відно-
син, докорінних перетворень у всіх сферах життєдіяльності суспільства. 
Система освіти також потребувала реформування. Кількість дипломо-
ваних спеціалістів не задовольняла попит країни, що стрімко розвивала 
нові суспільно-економічні відносини. Водночас випускники університетів 
не завжди були готові до практичної діяльності, а відірваність класичної 
освіти від існуючих реалій ставала дедалі очевиднішою. Нові умови по-
літичного, економічного та суспільного життя вимагали кваліфікованих 
кадрів, особливо з професійними навичками, яких у країні вкрай не ви-
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стачало. Отже, першочерговими завданнями в галузі освіти стали: швидке 
реформування вищої школи, створення нових типів навчальних закладів, 
переорієнтація на практичну направленість навчальних планів та програм 
вишів, формування нової когорти фахівців, залучення до освіти широких 
мас. На потреби нового часу швидко реагували прогресивно налаштовані 
кола суспільства. Зокрема, свої ідеї нової системи підготовки юристів вті-
лили в діяльність нового навчального закладу професори Університету св. 
Володимира В. І. Синайський та М. І. Мітіліно, які стали засновниками 
Київського юридичного інституту. 

Утім, це була не перша спроба створення інститутської форми юридич-
ної освіти. Ще у 1915 р. в Москві провідні вчені – правники та економісти 
О. М. Гуляєв, Й. М. Гольдштейн, С. А. Котляревський, Г. С. Фельдштейн, 
І. Х. Озеров заснували юридичний інститут873. Оскільки заклад був приват-
ним, то вступати до нього могли як чоловіки, так і жінки, які мали попере-
дню підготовку рівну класичній гімназії. У 1917 р. в інституті навчалося 320 
студентів874. Програма навчання Юридичного інституту була аналогічною 
програмі юридичного факультету Московського університету. Тоді як ство-
рення КЮІ базувалося на новаторських ідеях. 

Зауважимо, що процес становлення нової юридичної освіти відбувався у 
час повної ломки державно-політичних 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; 
започаткувати спеціалізацію вищої юридичної освіти; замінити «лекційну 
проформу» активними методами викладання та налагодити тісний зв’язок 
вищої школи з практичним життям. 

Професор В. І. Синайський підкреслював, що юрист, більше ніж хто ін-
ший, має бути широко освіченою людиною, виділятися не лише високою 
професійністю, а й бути гарантом законності і носієм культури. Основи та-
ких знань повинна давати середня школа. Однак, як виявляється, вона не 
створює бази для глибокої загальної освіти. Натомість молода людина з се-
редньої школи переносить в університет «байдужість до самостійного науко-
вого навчання та непосидючість». А з таким багажем проходити університет-
ський курс складно. Шкодить вищій юридичній освіті і поширена думка, що 
хто нічого не хоче робити, той повинен вступати на юридичний факультет, 

873  Иванов А. Е. Высшая школа в России в конце XIX – начале XX века. Москва: Наука, 
1991. С. 117.

874  Там само. С. 116.
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адже тут вчитися найлегше. Водночас тенденції до зниження загального рів-
ня освітніх вимог призводять до того, що особи з посередніми знаннями не 
лише стають студентами-юристами, а й досягають мети – отримують універ-
ситетські дипломи875. Це свідчить про повне нерозуміння всіх складностей 
юридичної науки та «наївну несвідомість», оскільки юридичний факультет 
насправді найскладніший, «тут мало виучити юридичну науку, мало її навіть 
розуміти, потрібно взагалі бути освіченою та розвиненою особистістю»876.

Тож потрібно налагодити тісний зв’язок вищої школи з середньою. По-
долати прірву між ними, створюючи середні спеціальні юридичні училища, 
своєрідні юридичні гімназії. Важливо, що ці школи мали виконувати подвій-
ну мету. З одного боку, готували потрібні кадри з середньою спеціально-юри-
дичною освітою, тим самим забезпечуючи їх більш-менш пристойною робо-
тою, а державу – обізнаними в правових питаннях працівниками. З другого 
боку – давали знання для вступу на юридичний факультет, тобто здійснюва-
ли відбір здібної молоді для вищої школи.

Ще одну чи не головну проблему вищої освіти намагалися вирішити за-
сновники КЮІ – подолати відірваність вищої юридичної школи від життя. 
Зв’язок вищої школи з реальним життям можна було встановити, відкриваю-
чи спеціальні практичні школи права для осіб із вищою юридичною освітою, 
де молоді юристи будуть здобувати навички юридичної техніки та розви-
вати здібності наукових досліджень, а юристи старшого віку – поповнювати 
знання новими спеціальними курсами. Ці ідеї й лягли в основу організації 
нового закладу. Усвідомлюючи численні проблеми вищої юридичної школи, 
київські професори використали принципово нові підходи при формуванні 
структури інституту та управління закладом, навчальних планів, змісту на-
вчальних програм, організації викладання навчальних курсів, проведення іс-
питів та контролю знань тощо.

Уже влітку 1917 р. на підставі розпорядження попечителя Київського на-
вчального округу М. П. Василенка заклад розпочав діяльність як навчальні 
курси877. 27 червня на засіданні ради професорів розглядали питання про по-
шук приміщення, де б міг розташуватися інститут та були затверджені плани 
викладання878. Відтак, як установа, інститут розпочав свою діяльність вліт-
ку 1917 р., а офіційне відкриття навчального закладу відбулося 18 вересня. 

875  Синайский В. И. Что, наконец, нужно сделать для правильной постановки юридического 
образования. Право и жизнь. Киев, 1918. № 4. С. 2.

876  Там само. С. 3.
877  Усенко І. Б., Бондарук Т. І. Київський юридичний інститут. Юридична енциклопедія. Київ: 

«Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажан, 2001. Т. 3. С. 98–99.
878  Протокол заседания совета института от 27 июня 1917 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). 

Ф. 243. Оп. 1. Спр.1. Арк. 2.
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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 879.

Статус КЮІ як «вищого навчального закладу і вченої корпорації» був за-
кріплений «Уставом Киевского юридического института»880 (затверджений 
24 жовтня 1917 р. товаришем міністра народної освіти Росії В. І. Вернад-
ським). Стаття 1 цього документа визначала мету діяльності: 1) як навчаль-
ного закладу – давати вищу юридичну освіту, а також юридичну підготовку 
для зайняття численних посад в судах, нотаріаті та інших судових, адміні-
стративних, муніципальних установах, які потребують юридично підготов-
лений 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 Росії881. Тобто, 
були визначені як навчальні, так і суто наукові цілі його діяльності. Інсти-
тут мав об’єднати сили провідних учених, молодих практиків-початківців 
та досвідчених спеціалістів, що перетворило б його на серйозний спеціаль-
ний виш. Тому студентами інституту мала стати допитлива, заінтересована в 
освіті молодь, яка в знаннях бачить запоруку людської гідності, формування 
гуманної, освіченої особистості882.

КЮІ вважався приватним закладом. Органами управління були опікун-
ський комітет, рада інституту, правління та збори факультету, відділень та 
секцій. Функції загального управління та контролю здійснював опікунський 
комітет, членів якого обирали на загальних зборах почесних і дійсних членів 
закладу. Вищим органом управління навчальною частиною стала рада інсти-
туту – колегіальний орган, в який входили професори, викладачі основних 
предметів, окремі особи, обрані радою, та представники студентства (один 
староста від кожного курсу). Попередня підготовка та кінцеве виконання пи-
тань навчального і наукового життя закладу покладалося на збори факульте-
ту, відділень та секцій, куди входили всі викладачі відповідного факультету, 
відділення та секції. Керівництво адміністративною і господарською части-
нами здійснювало правління на чолі з директором інституту. На директора 
і його помічника (товариша) покладалося також безпосереднє виконання 
обов’язків нагляду та контролю за порядком і правильним ходом навчаль-

879  Протокол заседания совета института от 28 апреля 1918 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
Ф. 243. Оп. 1. Спр.1. Арк. 9.

880  Устав Киевского юридического института. Киев: Типография «Прогресс», 1918. 16 с.
881  Там само. С. 3.
882  Киевский юридический институт. Потребность в нем, его задачи, организация и обо-

зрение преподавания. Киев: Т-во «Печатня С. П. Яковлева», 1918. 20 с.
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ного процесу. Усі адміністративні посади інституту заміщувалися виборним 
шляхом. Строк перебування на виборних посадах становив чотири роки.

Тож цілком заслужено очолили інститут його засновники: В. І. Синай-
ський (директор) та М. І. Мітіліно (заступник (товариш) директора). Се-
кретарем Ради інституту було обрано Секретаря Окружного суду П. Л. Го-
рецького. Професор М. І. Мітіліно також обіймав посаду декана суспіль-
но-правового (юридичного) факультету, а М. М. Паше-Озерський очолив 
судово-нотаріальне відділення, восени 1918 р. на цю посаду був обраний 
О. М. Бутовський883.

За структурою КЮІ вигідно відрізнявся від існуючих вишів. Інститутські 
установи були побудовані так, що особа могла отримати прогімназичну, се-
редню, середню-професійну, вищу, а в подальшому – післядипломну освіту 
та брати участь у науковій діяльності аж до входження в наукову корпора-
цію. Тим самим встановлювався тісний зв’язок середньої школи з вищою, а 
вищої – з реальним життям. Відтак при інституті діяли: 1) загальноосвітні 
(підготовчі) курси; 2) двосеместрові професійні курси; 3) судово-нотаріаль-
не та торгово-промислове (економічне) відділення; 4) суспільно-юридичний 
факультет; 5) галузеві наукові секції; 6) платні публічні лекції та курси; 7) 
різноманітні профільні консультації. 

1. Загальноосвітні курси утворювалися для отримання прогімназичної 
(чотири класи) чи повної загальної середньої освіти. Такі курси відкривали 
вільний доступ до навчання широким верствам населення, які з об’єктивних 
причин не закінчили початкову школу. Одразу зазначимо, що вони організо-
вувалися як загальноосвітні класи і мали виконати тимчасову місію – дати 
початкові чи базові знання середньої школи та підготувати молодь до продо-
вження освіти в інституті. Тож як постійний структурний підрозділ закладу 
вони не розглядалися.

2. Двосеместрові професійні курси були сформовані за судово-нотаріаль-
ним та торгово-промисловим (економічним) напрямом підготовки. На них 
отримували суто професійну освіту (з конкретними практичними навичка-
ми) особи, які мріяли зайняти, як правило, на периферії, посади нотаріусів, 
їх помічників, приватних повірених, судових приставів, секретарів різних 
судових установ, мирових суддів, а також посади допоміжного персоналу 
різноманітних судових, урядових, адміністративних, муніципальних та гро-
мадських установ і посади, які забезпечували правопорядок при здійснен-
ні економічних функцій держави. Зауважимо, що керівництво інституту не 
вбачало в таких курсах панацею від усіх бід. Отримання лише початкових 

883  Протокол заседания совета института от 14 сентября 1918 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
Ф. 243. Оп. 1. Спр.1. Арк. 19.
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практичних навичок було недостатнім, адже будь-який професіонал повинен 
мати мінімальну загальну освіту. Саме тому вони, так само як і загальноос-
вітні (підготовчі) курси, сприймалися як тимчасове явище, необхідне лише 
на даний момент884.

3. Особи, які мали прогімназичну чи рівну з нею освіту, могли отрима-
ти середню загальнопрофесійну підготовку. Для цього діяли два відділення: 
судово-нотаріальне (з судовим і нотаріальним підвідділами) та торгово-про-
мислове (економічне) – з кооперативним, страховим, місцевого самоуправ-
ління та іншими (створювалися за потребою) підвідділами. Навчання на 
відділеннях тривало два роки, третій рік був необов’язковим885. Випускники 
відділень мали переважне право вступу на суспільно-юридичний факультет 
як особи з повною середньою освітою, спеціально пристосованою для цього 
факультету. Тобто, відділення мало виконувати функції середнього юридич-
ного закладу – так званої юридичної гімназії.

4. Вищу юридичну освіту отримували на суспільно-юридичному фа-
культеті. Як зазначалось вище, правом першочергового зарахування на цей 
факультет користувалися випускники обох спеціальних відділень інституту 
(судово-нотаріального та торгово-промислового (економічного)). Студента-
ми факультету могли стати й інші особи, які мали повну загальну середню 
освіту (окрім тих, хто отримав виключно професійну підготовку). Одним із 
найважливіших нововведень, запроваджених в інституті, стала чітка спеціа-
лізація (вводилася з метою наближення вищої юридичної освіти до реальних 
потреб життя). На факультеті були утворені судове, адміністративне та торго-
во-промислове (економічне) відділення. Навчання тривало три роки (четвер-
тий рік був необов’язковим). Перший рік був спільним для всіх студентів, а з 
другого курсу вони мали обрати окремий напрям. Четвертий необов’язковий 
рік давав здібній молоді можливість займатися науковою діяльністю (підго-
тувати наукову роботу – дисертацію) при наукових секціях інституту.

5. Талановиті студенти, які мріяли про наукову кар’єру, могли працювати 
у наукових секціях інституту886. Секції формувалися з різних галузей знань: 
приватного права, законодавства, державознавства, суспільствознавства, на-
родного господарства, торгово-промислового права та з інших прикладних 
економічних і гуманітарних наук. Свої наукові пошуки молоді дослідники 
оприлюднювали у виданнях секцій та інституту. Кінцевим результатом такої 
творчої праці мав стати захист дисертації, після якого особа входила до на-

884  Киевский юридический институт. Потребность в нем, его задачи, организация и обо-
зрение преподавания. Киев: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1918. С. 7.

885  Там само. С. 7.
886  Там само. С. 9.
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укової корпорації. Щоб залучити обдаровану молодь до наукової діяльності, 
засновники мали намір створити штатні посади лаборантів і тим самим га-
рантувати фінансову підтримку молодих дослідників. Для поповнення влас-
ного кадрового складу при інституті залишали осіб для підготовки до науко-
вої та викладацької діяльності. Заклад планував власним коштом відряджати 
їх за кордон для підготовки до професорських посад. 

6. Для популяризації юридичних та економічних знань інститутом орга-
нізовувалися платні публічні лекції та окремі курси для осіб, заінтересова-
них у продовженні свого навчання. Читати такі лекції запрошували не лише 
викладачів інституту, а й відомих спеціалістів-практиків та іноземних уче-
них. Лекції друкувалися і розповсюджувалися серед широкого загалу. Так, 
у 1918 р. було організовано літній курс лекцій, які, зокрема, читали В. І. Ек-
земплярский («Соціалізм і християнство»), В. І. Бошко («Соціалізм і приват-
на власність») та М. І. Мітіліно («Про дух промисловості»)887.

7. В інституті діяли юридична консультація, торгово-промислова та тех-
нічно-економічна консультація, страхове бюро, кабінет статистики та това-
рознавства для залучення студентів до розв’язання реальних завдань та отри-
мання практичних навичок як з юридичних, так і з економічних питань. 

Інноваційними були й навчальні плани та програми інституту. Їх осно-
вою стало широке вивчення комплексу суспільно-правових та економічних 
наук. Звичайно, сама ідея поєднання юридичних та економічних дисциплін 
не була новою, адже економічні предмети вивчали на юридичних факульте-
тах 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, а саме 
виокремлювалися судовий, адміністративний та господарсько-правовий на-
прями підготовки юристів. Такий підхід до формування навчальних планів 
і програм давав можливість підготувати професійних юристів для окремих 
галузей державного та суспільного життя країни (суддів, адвокатів, прокуро-
рів, нотаріусів, правників для державного апарату та державних і приватних 
підприємств тощо). Водночас така спеціалізація, ймовірно, була спробою 
здійснити диференціацію юридичних наук.

Загальний перелік дисциплін, пропонованих до вивчення в інституті, на-
ведено у ст. 6 Статуту, зокрема: енциклопедія права, римське право (історія 
і догма), історія руського і західноруського права, політична економія, ста-
тистика, державне право (загальне і місцеве), історія філософії права, цер-
ковне право, цивільне право, кримінальне право, адміністративне (поліцей-

887  Протокол заседания совета института от 15 июня 1918 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
Ф. 243. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 9.
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ське) право, фінансове право, торгове право, цивільний процес, порівняльна 
історія прав, місцеве цивільне право, судова медицина, нотаріальне право 
(російське, загальне, історія нотаріату), техніка судочинства, промислове 
право, робоче законодавство, страхування, соціологія, історія і організація 
самоуправління, муніципальна політика, адміністративна юстиція, нові мови 
і література та ін.888

Зауважимо, що пропоновані до вивчення дисципліни відповідали універ-
ситетським вимогам. Однак їх поєднання та обсяг визначалися для кожного 
рівня освіти, що встановлювався в інституті з урахуванням чіткої спеціаліза-
ції. Так, відповідно до навчального плану двосеместрових курсів спільними 
до вивчення були такі предмети: 1) енциклопедія права (загальне вчення про 
право); 2) державне право; 3) охоронне судочинство; 4) техніка судочинства; 
5) приватне право (цивільне та торгове); 6) кримінальне право; 7) судоустрій; 
8) нотаріальне право. Другий семестр відводився для глибшої спеціалізації: 
на судовому підвідділі удосконалювали знання з предметів: адміністративна 
юстиція, цивільний процес, кримінальний процес, виконавче судочинство, 
приватне право (цивільне та торгове), кримінальне право. Натомість слухачі 
нотаріального підвідділу вивчали цивільний процес, охоронне судочинство, 
приватне право (цивільне та торгове), кримінальне право, нотаріальне право 
та тренували свої навички на практичних заняттях з нотаріального права. 
Тобто, навчання носило суто професійно-прикладний характер, що цілком 
відповідало поставленій меті курсів – дати виключно професійну освіту з 
конкретними практичними навичками. 

Інакшим був навчальний план судово-нотаріального відділення. До нього 
були введені як загальноосвітні (логіка, психологія, філософія, соціологія, 
література, історія та мови), так і спеціальні економічні (політична економія, 
основи фінансового господарства) дисципліни. Водночас перелік правових 
предметів був таким: енциклопедія права, історія права, судочинство, при-
ватне право (цивільне та торгове); кримінальне право; цивільний та кримі-
нальний процеси; адміністративне право та адміністративна юстиція, міжна-
родне право, виконавче та охоронне судочинство; техніка судочинства; нота-
ріальне право (з практичними заняттями)889. Тобто, така програма навчання 
давала загальні знання середньої школи та спеціально-юридичну кваліфіка-
цію. Недарма невдовзі рада розглядала питання про перейменування відділу 
в Юридичне училище, з програмою середньої школи, підкреслюючи його 
статус як середньо-спеціального навчального закладу890. 

888  Устав Киевского юридического института. Киев: Типография «Прогресс», 1918. 16 с.
889  Учебный план. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 243. Оп. 1. Спр.18. Арк. 23.
890  Протокол заседания совета института от 20 декабря 1918 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
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Власне вищу юридичну освіту університетського рівня надавав суспіль-
но-юридичний факультет. Однак варто зазначити, що інститут пропонував 
ширшу, ніж в університеті, спеціалізацію, виокремивши три відділення (су-
дове, адміністративне та торгово-промислове (економічне)). Перші два семе-
стри суспільно-юридичного факультету були спільними для всіх студентів, а 
далі – навчання на одному з відділень. Одночасно навчатися на двох не до-
зволялося, але після закінчення одного можна було отримати й спеціалізацію 
іншого, навчаючись ще два семестри.

Згідно з навчальним планом факультету на першому курсі були такі пред-
мети: 1) енциклопедія права; 2) історія руського права; 3) історія філософії 
права; 4) історія місцевого права; 5) історія римського права; 6) політична 
економія; 7) статистика; 8) латинська мова; 9) іноземні мови891. До вивчення 
пропонувалася одна з сучасних іноземних мов (французька, англійська, ні-
мецька) за вибором студентів. Примітно, що в інституті було організовано 
вивчення української мови, викладати цей курс був запрошений В. П. Нау-
менко. Уже в 1917/18 н. р. на ці заняття записалося 46 осіб892. Також за додат-
кову платню студенти могли відвідувати різноманітні спецкурси, наприклад 
у 1918 р. – ораторського мистецтва.

Студенти судового відділення на другому курсі вивчали: 1) систему рим-
ського права; 2) загальну частину цивільного права; 3) загальну частину 
кримінального права; 4) державне право; 5) міжнародне право; 6) церковне 
право; 7) цивільний процес. Третій рік навчання передбачав вивчення таких 
дисциплін: 1) спеціальна частина цивільного права; 2) спеціальна частина 
кримінального права; 3) торгово-промислове право; 4) вексельне, конкурс-
не і морське право; 5) кримінальний процес; 6) адміністративна юстиція; 
7)  виконавче судочинство; 8) охоронне судочинство; 9) нотаріальне право; 
10)  приватне міжнародне право. 

На адміністративному відділенні другий курс відводився для опанування 
таких дисциплін: 1) державне право; 2) державне місцеве право; 3) державне 
право західних країн; 4) адміністративне право; 5) адміністративна юстиція; 
6) загальна частина цивільного права; 7) загальна частина кримінально-
го права; 8) вітчизняна історія. На останньому третьому курсі викладали: 
1)  історію і організацію місцевого управління; 2) фінансове право; 3)   між-
народне право; 4) цивільний процес; 5) кримінальний процес; 6) соціологію; 

Ф. 243. Оп. 1. Спр.1. Арк. 22.
891  Киевский юридический институт. Потребность в нем, его задачи, организация и обо-

зрение преподавания. Киев: Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1918. Табл. С. 21.
892  Справка о поступающих. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 243. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 13.
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7) основи фінансового господарства; 8) робітниче законодавство; 9) еконо-
мічну політику.

На другому курсі торгово-промислового (економічного) відділення вивча-
ли: 1) економічну географію; 2) економічну політику; 3) фінансове право; 
4) загальну частину цивільного права; 5) торгово-промислове право; 6) ро-
бітниче законодавство; 7) історію торгівлі і промисловості; 8) кооперативне 
право; 9) загальне рахівництво; 10) комерційне обчислення; 11) вітчизняну 
комерційну кореспонденцію; 12) товарознавство. Третій курс відводився для 
таких дисциплін: 1) прикладна політична економія (кредит, банки, грошовий 
обіг); 2) спеціальний курс торгово-промислового права (вексельне, конкурс-
не, банківське); 3) консульське право; 4) організація торгово-промислових 
підприємств; 5) суспільне рахівництво (органів місцевого самоуправління); 
6) комерційна кореспонденція (додаток М).

Так, 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 (суспіль-
но-юридичний факультет), середньо-спеціальну (судово-нотаріальне відді-
лення) та професійну (двосеместрові курси підготовки чи перепідготовки 
практичних працівників) школи. 

Нові підходи виявилися й в організації навчального процесу. Реформу-
вання викладання в КЮІ полягало в тому, що пропонувалося, поряд зі збе-
реженням лекційних занять (хоча передбачалася їх модернізація та значне 
скорочення годин), запроваджувати нелекційні заняття (наукові співбесіди, 
реферати, доповіді, обговорення). Так, не зменшуючи значення лекцій, що 
є могутнім знаряддям формування у молоді юридичного світогляду, пропо-
нувалося не зловживати ними. Адже свою основну роль вони відіграють зде-
більшого на першому курсі, коли для студента всі враження нові. На старших 
же курсах панує «лекційна проформа» – професор читає лекцію, бо це його 
служба, а студент не відвідує їх, адже в цьому немає нагальної необхідності, 
хіба що якийсь професор запам’ятовує присутніх та враховує цю обставину 
на іспиті. Тому лекційний метод мав бути доповнений обов’язковим розмов-
ним (конверзаційним) методом, де б студенти з пасивних слухачів ставали 
активними співрозмовниками лектора. Це, у свою чергу, дасть змогу про-
фесору навчити студента інтелектуально розвиватися, адже «знання легко 
забуваються, а розвинений розум назавжди залишається з людиною»893. Тож 
лекції мали оглядовий характер або викладався спеціальний курс відповід-
ної науки, з активним залученням студентів до обговорення питань теми, які 

893  Синайский В.И. Что, наконец, нужно сделать для правильной постановки юридического 
образования. Право и жизнь. Киев, 1918. № 4. С. 3.
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попередньо опановували необхідний обсяг матеріалу самостійно за рекомен-
дованими підручниками, посібниками та спеціальною літературою. 

Для нелекційних занять запроваджувався звичний для медичних та при-
родничих факультетів лабораторний метод занять та вводилися посади асис-
тентів 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 окре-
мі групи. Саме асистенти працювали з цими групами, контролювали прак-
тичну роботу студентів та загалом ступінь засвоєння матеріалу. Окремим 
видом навчальних занять були «технічні практичні заняття», які ставили за 
мету дати професійні прикладні навички (спеціалізацію) з конкретної дисци-
пліни. Проведення лекційних і нелекційних занять розмежовувалося в часі. 
Так, перший семестр відводився для лекцій – теоретичного опрацювання 
дисципліни, а другий призначався виключно для нелекційних занять – опа-
нування практичними навичками. 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 в бібліотеці та в навчально-допо-
міжних установах інституту (семінаріях, кабінетах, музеях).

Оскільки досить гостро відчувалася нестача навчальної літератури, ви-
кладачі інституту прийшли на допомогу своїм вихованцям та створили лек-
ційну комісію, метою якої була підготовка й публікація конспектів, курсів 
лекцій та іншого методичного матеріалу. Зокрема, вже у листопаді 1917 р. 
були виділені кошти для друку посібників Є. В. Спекторського та О. М. Бу-
товського894. І справді, не зважаючи на неймовірно складні умови, в яких 
працював заклад, ці книги побачили світ у 1917/18 навчальному році895. На 
правах рукописів від імені професорів і не маючи на меті комерційних цілей 
професорські лекції могли видавати й студенти896.

Вражає рівень, на якому організовували комплексне методичне забезпе-
чення навчання. Він був настільки високий, що цей внесок у розробку на-
вчально-наочних матеріалів зберігає свою актуальність і донині. Принаймні, 

894  Протокол заседания совета института от 25 ноября 1917 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
Ф. 243. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 23.

895  Спекторский Е. В. Пособие к лекциям по энциклопедии права. Киев: Киевский юри-
дический институт, 1917. Вып. 1. 132 с.; Спекторский Е. В. Пособие к лекциям по истории 
философии права. Киев: Киевский юридический институт, 1918. 95 с.; Бутовский А. Н. Русское 
исполнительное судопроизводство: конспект лекций, читаемых в Киевском юридическом ин-те 
в 1917–1918 гг. Киев, 1918. 120 с.

896  Протокол заседания судебного отделения от 19 октября 1917 г. ДАК (Держ. архів м. Киє-
ва). Ф. 243. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 1-а. 



283Історичний досвід трансформації системи юридичної освіти...

надто сучасною, а іноді нереалістичною (через мізерне фінансування сучас-
них закладів вищої освіти) виглядає ідея директора В. І. Синайського про 
створення юридичних лабораторій із публічних та приватних юридичних 
наук. За його задумом, лабораторія являла собою сукупність наочно-мето-
дичних матеріалів для занять із дисциплін приватного чи публічного права. 
Спочатку лектор (професор) відповідної науки мав розробити 20 перших та-
блиць, які використовувалися для аудиторної (таблиці мали демонстрацій-
ний формат) та індивідуальної роботи студента (роздатковий матеріал). На-
ступні 20 таблиць готувалися у тісному зв’язку з попередніми, але мали міс-
тити більш складні завдання. Готувати таблиці планували щороку, поки буде 
сформовано необхідний для засвоєння дисципліни методичний комплекс. 
Важливо, що для розробки таблиць були обов’язкові правила. Скажімо, та-
блиці мали містити: 1) питання для засвоєння матеріалу, з посиланням на по-
сібник, де можна віднайти відповідь (це стало мотивацією для підготовки та 
друку конспектів чи курсів лекцій професорів); 2) завдання для самостійного 
вирішення; 3) основні екзаменаційні питання; 4) казуси, теми для рефератів, 
наукових розвідок та доповідей897. Зауважимо, що цю ідею підтримали і вже 
влітку 1918 р. проект стартував. Інститут виділив кошти як на оплату праці 
професорів, так і на виготовлення таблиць. Робота професорів оплачувалася 
від 10 до 25 руб. за таблицю (залежно від складності), тобто від 200 до 500 
руб. за один цикл таблиць898. Є й певні результати цієї роботи. У світ вийшло 
«Практическое пособие для усвоения гражданского права по таблицям (С 
прил. 5-ти таблиц по крестьянск. праву, сост. В. И. Бошком)» (Київ, 1919).

Модернізували й процес перевірки отриманих знань. Хоча в інституті ді-
яла 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 за-
ліків та колоквіумів899. Обов’язкові іспити зводилися до мінімуму, а випус-
кні, відповідно до встановлених законом правил, складали лише випускники 
двосеместрових курсів). Було запроваджено контроль присутності відвіду-
вання занять. До речі, відповідаючи на запити того часу про демократизацію 
вищої школи, в інституті діяло студентське самоуправління, для цього були 
розроблені відповідні правила. Проте відносини між викладачами і студент-
ством будувалися на принципі взаємної довіри і співпраці. Рада старост (ор-

897  Письмо директора Юридического института о подготовке пособий для внелекционных 
занятий. ЦДІА України (Центр. держ. істор. архів України). Ф. 858. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 1.

898  Там само. Арк. 2.
899  Протокол заседания совета института от 28 апреля 1918 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). 

Ф. 243. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 9.
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ган самоуправління) здійснювала функції контролю відвідування занять900. 
Для сприятливої дружньої атмосфери та зменшення «свавілля професорів» 
під час опитування на іспитах були присутні представники студентства.

Обов’язкові іспити складали студенти обох відділень та суспільно-юри-
дичного факультету. Так, на судово-нотаріальному відділенні першокурс-
ники обов’язково екзаменувалися з: енциклопедії права, історії права, ци-
вільного та кримінального процесу; студенти другого курсу судового підвід-
ділу – з приватного права, кримінального права, виконавчого і охоронного 
судочинства; а нотаріального підвідділу – з приватного права, нотаріального 
права, організації вотчинних і кріпосних установлень. На торгово-промис-
ловому відділенні на першому курсі мали складати іспити з енциклопедії 
права, політичної економії, рахівництва, а на другому – з приватного права, 
рахівництва та спеціально обраного предмета. Факультет для студентів пер-
шого курсу організовував іспити з енциклопедії права, політичної економії, 
історії права або статистики. Слухачі судового відділення на другому курсі 
екзаменувалися з історії філософії права, системи римського права, цивіль-
ного процесу, а на третьому курсі – з цивільного та кримінального права та 
кримінального процесу. Другий курс адміністративного відділення завершу-
вався іспитами з державного та адміністративного права, а третій – з історії 
і організації місцевого самоуправління, міжнародного та фінансового пра-
ва. Торгово-промислове відділення мало такі обов’язкові іспити: на другому 
курсі – з економічної географії, фінансового права, загального рахівництва; 
на третьому – з торгово-промислового права, прикладної економії і спеціаль-
но обраного предмета. 

Зазначимо, що становлення інституту відбувалося у надзвичайно важкі 
часи, і це, в свою чергу, змушувало керівництво закладу шукати нестандарт-
ні шляхи залучення джерел фінансування. Так, фінансову основу закладу 
становили: 1) доходи від майна інституту, 2) плата за лекції та практичні 
заняття, 3) пожертвування установ та приватних осіб, 4) збір за свідоцтва 
інституту, 5) доходи від продажу видань інституту, 6) прибутки за виконану 
роботу в судовій та науковій сфері, 7) членські внески (ст. 4 Статуту). Однак 
плата за навчання була основним джерелом фінансових надходжень інститу-
ту. Навесні 1918 р. вона становила 75 крб. за семестр для студентів факуль-
тету та двосеместрових професійних курсів. Усі інші сплачували 60 крб. за 
семестр. Разом із тим платними були: імматрикуляція (внесення в список 
студентів та видачу матрикула – 10 крб.); випускні іспити (від 10 до 40 крб.); 
вивчення необов’язкових курсів та іноземних мов. Проте в умовах шаленої 

900  Протокол заседания совета института от 30 декабря 1918 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
Ф. 243. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 21.
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інфляції ця сума змінювалася щосеместра. В осінній семестр 1918 р. сту-
денти суспільно-юридичного факультету сплачували вже 110 крб., у січні 
1919 р. – 160 крб., а у весняному семестрі 1920 р. – 500 крб.901 Щоправда, 
інститут, шануючи добрі традиції, всіляко підтримував успішних студен-
тів. Зокрема, були засновані дві стипендії імені М. П. Василенка та імені 
В. І. Вернадського902.

Вступна кампанія проводилася двічі на рік: влітку і в грудні-січні. За-
рахування відбувалося на підставі заяви на ім’я директора. Також вступник 
надавав свідоцтва (чи завірену копію) про освіту, свідоцтво (чи завірену 
копію) про народження, дві фотокартки, платню за навчання та додаткову 
вступну платню за імматрикуляцію. Студенти відділів та факультету поді-
лялися на дійсних та вільних слухачів. Дійсними студентами факультету мо-
гли стати особи, які мали середню освіту (був розроблений список закладів, 
випускники яких мали право на вступ до КЮІ, фактично ж користувалися 
списком ККІ), а студентами судово-нотаріального відділення – особи з про-
гімназичною чи рівною з нею освітою. Вступники, які не мали відповідного 
освітнього цензу, за рішенням ради інституту та за результатами вступного 
іспиту могли бути зараховані лише вільними слухачами. Навчатися в інсти-
туті могли й особи з вищою освітою, їм зараховували предмети, які вони вже 
вивчили в інших вишах, тим самим для них скорочувався термін навчання в 
КЮІ. Переваги при зарахуванні в дійсні слухачі мали старші за віком особи 
та інваліди.

Керівництво КЮІ вже 31 травня 1918 р. домоглося для вихованців сус-
пільно-юридичного факультету прав, рівних з випускниками університету. 
Тобто, дійсні студенти, які прослухали повний курс навчання, отримували 
свідоцтво, яке прирівнювалося до університетського свідоцтва, а їх власники 
допускалися до випускних іспитів на рівних з університетськими випускни-
ками правах. Натомість вільні слухачі, хоча й отримували свідоцтво інститу-
ту, виконавши всі вимоги навчального плану, не отримували рівних прав із 
випускниками університетів903. Щоб урівнятися з останніми, вони спочатку 
мали надати свідоцтво про середню освіту, а потім скласти відповідні іспити 
в спільних для університетів комісіях чи в спеціально створених міністер-
ством комісіях при інституті.

901  Протокол заседания совета института от 14 мая 1920 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
Ф. 243. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 31.

902  Протокол заседания совета института от 15 июня 1918 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
Ф. 243. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 14; Директор Киевского юридического института. Василенку Н.П. 
ІР НБУВ (Інститут рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 40. Спр. 1063. Арк. 1.

903  Права Киевского юридического института, утверждённые 31 мая 1918 г. № 1564. Устав 
Киевского юридического института. Киев: Типография «Прогресс», 1918. С. 15.
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Заняття проводилися у вечірній час, а вдень студенти працювали. На-
вчальний процес забезпечували професори, приват-доценти та практичні 
працівники. Відповідно до ст. 10 Статуту професорів обирала рада інституту 
з осіб, які мали науковий ступінь доктора чи магістра, або звання ад’юнкта 
та інших осіб, які мали право викладати в урядових вишах. Викладачами 
ставали особи, відомі своїми працями чи педагогічною діяльністю в галузі 
предметів, що викладалися в інституті. Рішення ради про обрання на посади 
повідомляли МНО. Для ведення практичних занять вводилися посади асис-
тентів (помічників) професорів.

Серед викладачів, які працювали в інституті, були як корифеї україн-
ської науки – академіки Української академії наук, маститі професори, так 
і юристи-практики. В інституті в різний час викладали М. П. Василенко, 
Б. О. Кістяківський, М. І. Мітіліно, М. М. Паше-Озерський, В. І. Синай-
ський, Є. В. Спекторський та ін., а також відомі київські нотаріуси М. О. Со-
фьїн 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 Н). Окрім цього, тут працювали ві-
домі вчені-економісти К. Г. Воблий (1876–1947), Р. М. Орженецький (1863–
1923) та М. В. Птуха (1884–1961); історики П. П. Смірнов (1882–1947) та 
О. К. Єлачич (1892–1941), філософи Д. М. Койген (1879–1933) та Г. І. Яку-
баніс (1879–1949). Українську мову викладав маститий філолог В. П. На-
уменко (1852–1919). Серед викладачів інституту також були В. Д. Васильєв 
(фінансові обчислення), М. З. Стоянович та А. П. Карлсон (німецька мова), 
К. І. Герман (англійська мова), Л. Вівьєн (французька мова) та ін. 

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 від-
ділення904. Загальна кількість слухачів суспільно-юридичного факультету 
і судово-нотаріального відділення інституту в перший 1917/18 н. р. стано-
вила 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 
на судово-нотаріальному відділенні905. Якщо враховувати, що інститут був 
спеціально-юридичним закладом, то можна констатувати досить високу за-
інтересованість та його популярність серед абітурієнтів. Однак контингент 

904  Протокол заседания совета института от 15 июня 1918 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
Ф. 243. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 13.

905  Справка о поступающих. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 243. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 16.
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студентів постійно змінювався. Хоча вступна кампанія проводилася двічі на 
рік, спостерігався й значний «відсів» слухачів, спричинений насамперед по-
літичною та фінансовою нестабільністю. Восени 1918 р. керівництво закла-
ду встановило комплект прийому слухачів 500 осіб у рік906. 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 факультету907.

Реальна наповненість аудиторій, принаймні у березні–квітні 1918 р. була 
теж досить високою. Статистика присутності студентів на лекціях виглядала 
так: лекції О. М. Бутовського (виконавче судочинство) відвідували від 110 до 
140 студентів, К. Г. Воблого (політекономія) – від 120 до 148; Б. О. Кістяків-
ського (загальне вчення про державне та адміністративне право) – від 111 до 
135; А. Е. Кристера (історія римського права) – від 110 до 138; М. І. Мітіліно 
(загальне вчення про приватне право) – від 90 до 145; В. І. Синайського (но-
таріальне право) – від 80 до 165; Є. В. Спекторського (енциклопедія права, 
філософія права) – від 115 до 160; М. М. Паше-Озерського (кримінальне пра-
во та судочинство) – від 110 до 152908.

Зауважимо, що суспільно-юридичний факультет інституту став прихист-
ком для багатьох студентів інших вишів країни. Великою популярністю фа-
культет користувався й у вихованців ККІ. Але основний склад його студентів 
поповнювався випускниками судово-нотаріального відділення, зокрема 40 
вихованців першого випуску якого навесні 1919 р. клопотали про їх зараху-
вання на факультет909. 

З кожною черговою зміною влади в Києві доводилося коригувати на-
вчальний процес, змінювати розклад лекцій, переносити предмети на старші 
курси, а іноді робити перерви у викладанні. Однак викликає повагу само-
віддана праця лекторів, які в умовах політичної нестабільності, значних ма-
теріальних нестатків, відсутності тепла й світла продовжували працювати. 
Навіть взимку 1919 р., коли Київ був у центрі бойових дій, інститут працю-
вав, щоправда, для безпеки студентів і викладачів лекції були перенесені з 
вечірнього на ранковий час. 

906  Справка о поступающих за 1917–18 г. от 25 мая 1918 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
Ф. 243. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 23.

907  Протокол заседания правления Киевского юридического института от 19 февраля 1919 г. 
ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 243. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 67.

908  Статистика посещаемости лекций студентами Киевского юридического института 25 
марта – 20 апреля 1918 г. ІР НБУВ (Інститут рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). 
Ф. 145. Спр. 108. Арк. 1–2.

909  Протокол президиума научно-учебного совета института от 14 мая 1919 г. ДАК (Держ. 
архів м. Києва). Ф. 243. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 21.
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Водночас кожен новий уряд, який приходив до влади в Києві, намагався 
реформувати освітню сферу. Такі перманентні реформи не додавали стабіль-
ності в житті інституту. Особливо радикальними були зміни в організації 
управління вищої школи радянської влади. Так, на початку 1919 р., керу-
ючись вказівками НКО УСРР, Рада комісарів вищих 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 фа-
культет Київського університету910. 

Але цього не сталося й інститут продовжував працювати як самостій-
ний заклад, щоправда, з 18 листопада 1919 р. вже як Міжнародний інститут 
соціології і права. У його навчальні плани вносилися певні зміни, які узго-
джувалися з НКО. Так, наприклад, навесні 1919 р. розглядалося питання про 
введення нових курсів: шлюбне право та аналіз принципів відділення церкви 
від держави911. Є окремі відомості про спроби відновити навчання навесні 
1920 р., однак лише лекції для студентів третього курсу. Так, курс міжнарод-
ного права мав читати Є. М. Кулішер, а М. П. Василенка просили прочитати 
західноруське право «посиленою кількістю годин». Натомість випускні іс-
пити (навесні 1920 р. мав відбутися перший випуск суспільно-юридичного 
факультету) за рішенням ради було відкладено до осені912. 

А вже на підставі постанови Правління вищих навчальних закладів у 
червні 1920 р. інститут як навчальний заклад був ліквідований. Тож його 
керівництву довелося докласти неймовірних зусиль, щоб допомогти своїм 
студентам. Був організований літній ліквідаційний семестр для слухачів усіх 
курсів. Також працювала екзаменаційна комісія, де студенти старших курсів 
складали випускні іспити. Це був перший і останній випуск суспільно-юри-
дичного факультету. За архівними даними вдалося встановити щонайменше 
30 прізвищ випускників інституту913. Серед них М. Г. Сікорський (отримав 
свідоцтво про закінчення інституту під № 4)914 та О. С. Добров915, які згодом 
продовжили наукову працю як співробітники ВУАН та викладачі правово-

910  Постановление № 15 Совета комиссаров высших учебных заведений г. Киева. ДАК 
(Держ. архів м. Києва). Ф. 243. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 91.

911  Протокол заседания совета факультета от 11 апреля 1919 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
Ф. 243. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 14.

912  Протокол заседания совета от 14 мая 1920 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 243. Оп. 1. 
Спр. 1. Арк. 30.

913  Протоколы ликвидационной комиссии за сентябрь 1920 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
Ф. 243. Оп. 1. Спр. 75. Арк. 1.

914  Вольнослушатель общественно-юридического факультета Сикорский Николай Игнатье-
вич. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 153. Оп. 1. Спр. 1045.

915  Личное дело действительного слушателя Доброва Александра Соломоновича. ДАК 
(Держ. архів м. Києва). Ф. 153. Оп. 1. Спр. 115. 
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го факультету КІНГ. Історія зберегла ще кілька прізвищ студентів інституту. 
Так, випускницею закладу була Л. Л. Горецька, родичка викладача інститу-
ту та судового діяча П. Л. Горецького. На юридичному факультеті з січня 
1919 р. навчалася Марія Окіншевич916, дружина співробітника ВУАН, відо-
мого вченого-юриста Л. О. Окіншевича.

Особливої уваги заслуговує організація наукової діяльності в КЮІ. Інсти-
тут діяв не лише як навчальний заклад, але й як наукова корпорація, тобто 
формувався особливий структурний підрозділ, який мав здійснювати науко-
ве опрацювання «питань місцевого права»917. Саме наукова корпорація мала 
відігравати роль спеціальної науково-практичної школи права, де юристи з 
вищою освітою удосконалювали свої знання. Варто зазначити, що насправді 
ця ідея не була новою. Так, практичні заняття юристів при судах мали місце в 
Російській імперії, однак вони носили випадковий характер. Водночас пере-
творити їх на постійно діючі практичні школи права при судових та інших 
державних установах радив свого часу професор В. М. Гордон918. Подібні 
практичні школи з ініціативи урядів чи приватних осіб створювалися в Євро-
пі (Австро-Угорщина, Німеччина). Метою їх діяльності було навчити моло-
дих правників застосовувати право, а практикуючим досвідченим юристам 
через систему річних відряджень на спеціальні курси, заняття при спеціаль-
них установах, співпрацю в юридичних органах поглибити свої знання.

Але в КЮІ цю ідею реалізували інакше. Вивчивши досвід перших таких 
шкіл, засновники інституту пропонували утворювати практичні школи пра-
ва не лише при судах та державних установах, а й при вишах та надавати 
їм, окрім власне практичних функцій, ще й суто наукові. Відтак, при КЮІ 
наукова корпорація об’єднувала почесних попечителів, дійсних членів, чле-
нів-співробітників, останніх згодом стали називати член-кореспондентами. 
Доречно зазначити, що такий поділ наукових співробітників був притаман-
ний не навчальним закладам, а академічним установам. Особи, відомі сво-
їми працями чи особливим вкладом у розвиток закладу, обиралися радою 
інституту почесними попечителями. Дійсними членами, зазвичай, були його 
викладачі чи відомі вчені. А в члени-співробітники зараховувалися особи, 
які надали чи могли в майбутньому надати інституту послуги в науковій чи 
навчальній діяльності919. Усі члени корпорації об’єднувалися у наукові сек-

916  Личное дело Окиншевич Марии Григорьевны. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 153. 
Оп. 1. Спр. 852.

917  Устав Киевского юридического института. Киев: Типография «Прогресс», 1918. С. 3.
918  Гордон В. М. Школа права (по поводу реформы юридического образования в Германии). 

Журнал Министерства юстиции. 1913. № 1. С. 115–139.
919  Устав Киевского юридического института. Киев: Типография «Прогресс», 1918. С. 7.
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ції, в межах яких і організовувалися галузеві наукові дослідження. І вже в 
засіданні ради інституту 13 листопада 1918 р. було утворено судову секцію 
та обрано її склад920. 

Не складно помітити, що представництво секції було більш ніж перекон-
ливе, це були кращі наукові сили Києва, дійсними членами якої стали: голо-
ва цивільного департаменту Судової палати П. О. Ананьєв; видатний юрист, 
учений та судовий діяч, сенатор С. К. Гогель; міністр юстиції гетьманського 
уряду, відомий спеціаліст в галузі кримінального права та кримінології, се-
натор М. П. Чубинский; Державний секретар в уряді П. П. Скоропадсько-
го, сенатор С. В. Завадський; товариш міністра юстиції, сенатор Я. М. За-
творницький; товариш прокурора судової палати Л. А. Зубилевич; профе-
сори 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. Го-
рецький.

У межах судової секції формувалися: семінарій, практикум, технікум 
та спеціальні курси додаткової освіти. Кожний структурний підрозділ сек-
ції мав свої чітко визначені цілі. Семінарій діяв для осіб, які планували 
пов’язати своє життя з наукою, готуючись до професорських посад під 
керівництвом провідного вченого. Тобто, підкреслювався суто науковий 
характер його діяльності. Фактично науковий семінарій був призначений 
для наукової праці професорських стипендіатів чи, скажімо, був анало-
гом сучасної аспірантури. До речі, яскраві талановиті особистості профе-
сори М. М. Катков, В. І. Синайський, М. І. Мітіліно, М. П. Чубинський, 
М. М. Паше-Озерський, І. О. Базанов та приват-доцент Є. М. Кулішер ви-
явили бажання стати наставниками молодих учених. Допоки нам не вдало-
ся встановити прізвища дослідників, які розпочали такі заняття в семінарії. 
Але достеменно відомо, що в кошторисі інституту на 1919 р. було закла-
дено кошти для двох таких стипендіатів та окремі кошти на їх закордонні 
наукові відрядження921.

Заняття в практикумі, технікумі та на спеціальних курсах мали навчаль-
но-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, 

920  Протокол заседания совета института от 13 ноября 1918 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
Ф. 243. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 20.

921  Проект сметы института на 1919 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 243. Оп. 7. Спр. 1. 
Арк. 62.
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які бажали поглибити свою освіту922. Невдовзі було розроблено й програму 
таких занять, які мали розпочатися вже 20 січня 1919 року. Зокрема, прак-
тику планували проводити за двома напрямами: цивільне право і процес та 
кримінальне право і процес. Про свої наміри вести практичні заняття з ци-
вільного права заявили кілька вчених. Професор І. О. Базанов планував чита-
ти «Вчення про суб’єкт, об’єкт і юридичні угоди», сенатор С. В. Завадський 
– казуїстику з питань сімейного та спадкового права, сенатор Я. М. Затвор-
ницький для своїх занять обрав судову практику з цивільних справ, професор 
М. М. Катков – казуїстику з речового права, професор М. І.  Мітіліно – прак-
тичні заняття зі страхового права. Практику з кримінального права і процесу 
запланували вести: приват-доцент Є. М. Кулішер («Судове слідство, вирок і 
його опротестування»), сенатор М. П. Чубинський («Казуїстика з криміналь-
ного судочинства. Вчення про докази») та член судової палати О. Д. Щербак 
(«Практичні заняття з кримінального процесу. Майнові злочини»).

Практичні навички юридичного діловодства мали здобувати на заняттях 
із техніки судочинства. Так, Голова цивільного департаменту Судової палати 
П. О. Ананьєв та секретар цивільного відділу Окружного Суду П. Л. Горець-
кий зголосилися вести техніку цивільного судочинства. Сенатор С. К. Гогель 
мав знайомити з ходом процесу за реальними справами, старший нотаріус 
М. О. Софьїн із нотаріальним діловодством, а товариш прокурора судової 
палати Л. А. Зубилевич планував читати «Техніку попереднього та судового 
слідства».

Досить цікавою була й оголошена тематика спеціальних курсів: профе-
сор І. О. Базанов – «Вотчинно-іпотечний режим в праві західноєвропейських 
держав і в Росії»; сенатор С. В. Завадський – «Приватні провадження в ци-
вільному праві»; професор М. І. Мітіліно – «Інститут страхування»; профе-
сор М. М. Паше-Озерський – «Попереднє судочинство (попереднє слідство і 
віддання під суд) в сучасному науковому висвітленні й законодавстві»; про-
фесор В. І. Синайський – «Нова течія в праві цивільному»; сенатор М. П. Чу-
бинський – «Новітня течія в галузі кримінального права і законодавства»; 
сенатор С. К. Гогель – «Основи кримінального процесу за Судовими Стату-
тами 20 листопада 1864 р. в їх дійсному здійсненні в різних частинах про-
цесу»; приват-доцент А. Е. Кристер – «Тлумачення цивільних законів. Нові 
течії в доктрині і практиці»; приват-доцент Є. М. Кулішер – «Касаційне судо-
чинство з кримінальних справ». Проте заявлені плани діяльності важко було 
реалізувати. Після приходу до влади в Києві більшовиків на початку 1919 р. 

922  Синайский В. И. Что, наконец, нужно сделать для правильной постановки юридического 
образования. Право и жизнь. Киев, 1918. № 4. С. 7.
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члени секції С. К. Гогель, С. В. Завадський, Я. М. Затворницький, М. П. Чу-
бинский змушені були залишити місто, а згодом і емігрувати з країни. 

Невдовзі, й КЮІ було реорганізовано в Міжнародний інститут соціології і 
права, який на перших порах зберіг як функції вишу, так і наукової установи. 
Наукова корпорація діяла вже у складі науково-правової (голова – М. М. Кат-
ков, товариш голови – М. П. Василенко) та науково-соціологічної (голова 
– Д. М. Койген, товариш голови – Є. М. Кулішер) секцій923. Їх завданнями 
стало налагодження звʼязків із науковими товариствами для узгодження на-
укових планів.

Чергова реорганізація інституту, що відбулася навесні 1920 р., передбача-
ла ліквідацію інституту як вишу. Натомість засновувалася наукова установа 
«Соціологічний інститут наукових досліджень» (щоправда, офіційно й далі 
використовували назву – Міжнародний інститут соціології і права). Співро-
бітниками нової установи мали стати колишні професори та викладачі КЮІ 
з науковим ступенем і працями, а всі інші вважалися асистентами та лабо-
рантами. Нових співробітників мали обирати таємним голосуванням після 
обговорення відгуків про їхні наукові праці924.

Уже 30 червня 1920 р. відбулося організаційне засідання, на якому об-
говорювалася доповідь В. І. Синайського про основні положення інституту 
та план наукових занять на 1920 рік. Необхідність існування самостійного 
інституту соціології і права пояснювалася майже повною відсутністю вітчиз-
няних соціологічних досліджень. На відміну від західних країн, де функціо-
нували відповідні товариства, інститути та десятки спеціалізованих видань, 
в Росії розвиток соціології обмежувався викладанням науки в кількох вишах. 
Водночас в умовах згортання правових досліджень, зумовленого загальним 
негативним ставленням до юриспруденції як прислужниці царського режиму, 
такий інститут був спробою зберегти юридичні наукові сили. Саме тому го-
ловною метою діяльності інституту соціології і права як суто наукової уста-
нови 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»925. Разом із тим планувалося надавати знання у зазначеній галузі ба-
жаючим їх отримати і, водночас, підготувати фахівців та поширювати серед 

923  Протокол заседания совета от 14 мая 1920 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 243. Оп. 1. 
Спр. 1. Арк. 31; Киевский юридический институт. Василенку Н.П. ІР НБУВ (Інститут рукопису 
Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 40. Спр. 1110. Арк. 1.

924  Протокол заседания совета от 30 июня 1920 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 243. Оп. 1. 
Спр. 1. Арк. 33–34.

925  Основные положения института социологии и права в Киеве и объяснительная записка к ним. 
ІР НБУВ (Інститут рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 145. Спр. 104. Арк. 2.
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населення соціологічні знання у загальнодоступній формі. Оскільки наголо-
шувалося, що головна мета інституту збігається скоріше з метою Академії 
наук, аніж університету, то за ним закріплювався статус наукової установи. 

Для досягнення головної мети у структурі інституту мали бути сформо-
вані кабінети, які об’єднували наукові семінари. Відповідно до Плану на-
укових занять на 1920 р. мали відкрити три кабінети: 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. Ки-
єві; 2) кабінет з вивчення професійного побуту, який об’єднував: залізнич-
ний семінар для дослідження побуту залізничників за матеріалами житло-
во-будівельного відділу, семінар шкільного побуту, для досліджень соціаль-
но-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 землекористу-
ванню селян, товариств та інших колективів і семінар з дослідження нових 
форм громадськості, створених революційною епохою926. Керівником кабі-
нету ставав провідний учений, який, окрім власне організаційних функцій 
та індивідуальної творчої діяльності, мав редагувати та готувати до друку 
праці співробітників. Обиралися й керівники семінарів, які безпосередньо 
організовували наукові пошуки, залучаючи до них постійних та тимчасових 
працівників. Інститут міг організовувати та брати участь у міжнародних со-
ціологічних з’їздах, утворювати наукові товариства, публікувати праці своїх 
співробітників, засновувати власні періодичні видання та всіляко сприяти 
розробці соціологічних знань927.

Вищим колегіальним органом управління інституту були загальні збори 
всіх співробітників (збиралися щонайменше раз на семестр). В обов’язки 
зборів входило загальне керівництво науковою діяльністю установи, виро-
блення програми наукових пошуків (план обов’язкових досліджень затвер-
джувався зборами на рік, але вчені могли проводити й добровільні (індивіду-
альні) розвідки), відкриття нових кабінетів і семінарів, а також контроль та 
облік результатів наукової діяльності. Збори обирали Президію, яка здійсню-
вала поточне управління установою та діяла у складі голови, товариша го-
лови, трьох секретарів та керівників-учених. Вирішення всіх господарських 

926  План научных занятий в Институте социологии и права в 1920 г. ІР НБУВ (Інститут руко-
пису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 145. Спр. 107. Арк. 1.

927  Основные положения института социологии и права в Киеве и объяснительная записка 
к ним. ІР НБУВ (Інститут рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 145. Спр. 104. 
Арк. 8.
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питань передавалося господарському комітету в складі голови президії, його 
товариша, секретаря та завідуючих кабінетами928. Вибори президії відбулися 
в тому ж засіданні 30 червня 1920 року. Головою став В. І. Синайський, това-
ришем голови – М. І. Мітіліно, вченим секретарем – М. М. Катков, а секре-
тарем – П. Л. Горецький. Були сформовані й структурні підрозділи установи. 
Щоправда, 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 і очолювалися відповідальними керівниками, яких обирала секція929. 
На березень 1920 р. для семінару з вивчення живого права народного суду, 
конфліктних комісій і радянських установ Київським губревкомом було на-
віть асигновано 75 тис. крб.930 Таким чином, не зважаючи на постійне ре-
формування установи, діяльність мимохідь продовжувалася, а склад її членів 
залишався більш-менш сталим, здебільшого це були викладачі КЮІ.

Насправді утворення такої наукової установи було більш ніж амбітним 
планом. Утім, на жаль, реалізувати його повною мірою не вдалося. Та й від-
шукати результати наукової праці, принаймні колективної, теж досить важко. 
Щоправда, вдалося встановити, що в березні-квітні 1920 р. учасники семі-
нару «живого права» вивчали архів Київського народного суду. Ними були 
опрацьовані справи за цивільними позовами чотирьох дільниць. У яких умо-
вах проводилася ця робота, свідчить той факт, що вже в квітні під час евакуа-
ції з Києва зібрані матеріали з двох дільниць були втрачені. Однак решта да-
них лягли в основу рукопису професора 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 лекцію «Новое 
учение о гражданском праве», підготовлену як спецкурс для судової секції. 
Деякі індивідуальні наукові розвідки окремих співробітників, схоже, також 
можна зарахувати до результатів діяльності установи. Так, тематика кількох 
робіт з селянського права В. І. Бошка перекликається з цілями аграрного се-
мінару. Ймовірно, в межах тематики семінару з вивчення професійного побу-

928  План научных занятий в Институте социологии и права в 1920 г. ІР НБУВ (Інститут руко-
пису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 145. Спр. 107. Арк. 1.

929  Протокол заседания от 30 июня 1920 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. 243. Оп. 1. Спр.1. 
Арк. 33–34.

930  Кельман Евгений Исакович. В совет Международного института социологии и права. 
Доклад об учреждениии при институтском семинаре живого права отдела по изучению живо-
го права народного суда, конфликтных комисий и советских учреждений от 5 марта 1920 г. ІР 
НБУВ (Інститут рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 145. Спр. 106. Арк. 1.
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ту здійснені і його ж розвідки про професійні організації та подальші роботи 
про побут залізничників. Однак це лише наше припущення.

Отже, такий інноваційний підхід до реформування вищої освіти та ор-
ганізації наукової діяльності у КЮІ зумовив вагомий внесок його засновни-
ків та викладачів до історії нашої держави, збагатив та розвинув українську 
юридичну освіту й науку. Інститут належав до новаторських закладів, поєд-
нуючи у своїй структурі вищу (суспільно-юридичний факультет), середньо-
спеціальну (судово-нотаріальне відділення) та професійну (курси для під-
готовки чи перепідготовки практичних працівників) школи. Як структурний 
підрозділ діяла наукова корпорація, де велися наукові дослідження. Інститут 
хоч і проіснував неповні три роки, втім пережив кілька реорганізацій (спо-
чатку КЮІ – як виш, поєднуючи як навчальні, так і наукові цілі, потім Між-
народний інститут соціології і права – як суто наукова установа). 

Заклад був приватним, а фінансову основу його діяльності становили як 
платня за навчання й благодійні пожертвування, так і невластиві для того-
часних вишів прибутки (від видавничої діяльності та різноманітних робіт у 
судовій та науковій сфері). Колегіальні органи управління (опікунський ко-
мітет, рада, правління та збори факультету, відділень і секцій) формувалися 
на демократичних засадах, до складу яких обов’язково входили представни-
ки студентства, а адміністративні посади заміщувалися виборним шляхом. 
Наукова корпорація тяжіла до академічної установи (секції, кабінети), де 
управління здійснювала президія. 

Унікальна структура закладу (підготовчі та професійні курси; судово-но-
таріальне відділення; суспільно-юридичний факультет; галузеві наукові сек-
ції) 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-пра-
вові та економічні науки, обсяг яких корегувався для кожного рівня (від еле-
ментарних професійно-прикладних до спеціально-наукових знань).

Нові підходи виявилися й в організації навчального процесу, організації 
методичного забезпечення, контролю знань. Було створено своєрідний на-
вчально-методичний комплекс (сукупність наочно-методичних матеріалів 
демонстраційного та роздаткового формату), який фінансувався інститутом, 
так само як і оплата праці викладача-розробника комплексу. В інституті діяла 
предметна система. Поряд зі збереженням лекцій, які були модернізовані, 
вели інші заняття у формі наукових співбесід, публічних обговорень допо-
відей. Звичні курсові іспити були замінені системою проміжних заліків та 
колоквіумів, але обов’язковими залишалися випускні іспити. Був запрова-
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джений контроль відвідування занять (здійснювала рада старост – студент-
ський орган самоуправління). Оригінальні навчальні плани та програми, 
висококваліфікований викладацький склад забезпечили якісну юридичну 
підготовку його вихованцям. В інституті навчалася молодь незалежно від 
статі. Вихованці суспільно-юридичного факультету здобували диплом уні-
верситетського рівня і права, рівні із випускниками університету. Тож заклад 
користувався популярністю, кількість студентів у перший рік перевищувала 
шість сотень.

Наукова корпорація відігравала роль спеціальної науково-практичної 
школи права, де юристи з вищою освітою удосконалювали свої знання та 
організовували галузеві наукові дослідження. Кожний структурний підроз-
діл (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 практи-
кум та технікум – для практикуючих юристів-початківців, а курси – для до-
свідчених правників. Молоді викладачі інституту отримали солідний досвід 
викладацької діяльності, використання інноваційних методик та організації 
навчального процесу, який більшість із них в подальшому використали, пра-
цюючи на правовому факультеті КІНГ. Варті уваги й наукові результати спів-
робітників інституту. Окремі напрями наукових пошуків, які були оголошені 
як перспективні плани членів наукової корпорації інституту, згодом були ре-
алізовані або як індивідуальні наукові розвідки, або отримали свій розвиток 
в рамках діяльності різноманітних установ, зокрема й академічних.

3.6. Роль українських учених у формуванні 
юридичної школи Криму 

Витоки юридичної освіти в Криму сягають початку ХХ століття. У роки 
громадянської війни на півострові функціонували юридичний факультет 
Таврійського університету (1918–1920) та Севастопольський юридичний ін-
ститут (1918–1920). Також широке вивчення права було запропоновано й на 
комерційно-економічному факультеті Боспорського університету, що діяв у 
Керчі в 1920 році. Щоправда, в умовах тогочасної політичної та економічної 
нестабільності розгорнути повноцінну діяльність цим закладам не вдалося, 
та все ж вони заклали основи розвитку юриспруденції в Таврії. За радянської 
доби на півострові не існувало жодного навчального закладу чи, бодай, фа-
культету юридичного спрямування. А процес відродження правових освітян-
ських та наукових традицій Криму відбувся вже за часів незалежної України 
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і пов’язаний з відновленням у 1995 р. юридичного факультету Таврійського 
університету.

Умови, в яких діяли перші кримські виші та нетривале їх існування не 
дали змоги розгорнути масштабну діяльність, проте навіть за такий короткий 
час вони стали потужними школами, завдячуючи насамперед професорам, 
які в той час прибували до Криму зі всієї країни. Хоча до заснування крим-
ських вишів долучилися представники різних наукових центрів держави, 
все ж особливу роль відіграли київські професори. Ідея започаткувати вищу 
освіту на півострові вперше була висловлена ще в дореволюційний період 
(влітку 1916 р.). За ініціативою та при безпосередній участі відомого полі-
тичного і державного діяча С. С. Крима було навіть розроблено та внесено 
до Державної Ради Російської імперії проект закону про заснування вищо-
го навчального закладу в Таврійській губернії. Однак Перша світова війна 
та наступні революційні події завадили реалізації цього проекту. Уже після 
лютневого перевороту в 1917 р. вченою радою Університету св. Володими-
ра було прийнято рішення про відкриття Кримського філіалу університету. 
Прихильниками цієї ідеї стали професори Д. О. Граве, М. В. Довнар-Заполь-
ський та Є. В. Спекторський. Була створена робоча група з організації філіа-
лу, а в Крим виїхала делегація київських професорів.

Активним учасником переговорних процесів заснування вищої школи в 
Криму став професор М. В. Довнар-Запольський. Як член робочої групи він 
розробляв план філіалу та брав участь у засіданні губернської земської упра-
ви в листопаді 1917 р., де оголосив постанову Університету св. Володимира 
про заснування в Ялті його філіального відділення931. Вчений був обраний 
і до складу правління філіалу. Проте переважно через політичні обставини 
лише у травні 1918 р. вдалося відкрити перші два факультети. А далі стрімка 
зміна політичної ситуації в Криму безпосередньо впливала на долю закла-
ду. Було прийнято кілька вкрай важливих рішень. Заклад стали іменувати 
Таврійським університетом, перемістивши його до Сімферополя. Щоправда, 
тимчасово, до завершення всіх організаційних процедур, зберегли його філі-
альний зв’язок із Київським університетом. Тобто, певний час (планувалося 
до літа 1919 р., насправді ж до жовтня 1918 р.) Вчена рада Київського універ-
ситету обирала професорський склад та затверджувала навчальні плани для 
Таврійського університету. До Криму прибували київські професори, які не 
лише ставали штатними викладачами нового закладу, а й здійснювали пев-
ні організаційні функції. 30 серпня 1918 р. крайовий уряд Криму затвердив 

931  Маркевич А. И. Краткий исторический очерк возникновения Таврического университета. 
Известия Таврического университета. Симферополь, 1919. Кн. 1. С. 14.
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«Положення про Таврійський університет»932. Відповідно до нього вже у ве-
ресні мав розпочатися навчальний процес, проте урочисте відкриття універ-
ситету відбулося 14 жовтня. А вже 28 жовтня 1918 р. було прийнято рішення 
про повну автономію Таврійського університету. 

Одним із факультетів новоутвореного закладу став юридичний. Завдяки 
фаховим професорським силам, які в той час знайшли прихисток у Криму, 
він досить швидко досяг високого рівня. Так, обов’язки декана спочатку ви-
конував професор Московського університету та Московського комерцій-
ного інституту, доктор фінансового права П. П. Гензель, потім (із жовтня 
1918 р.) деканом став професор Московського університету, доктор держав-
ного права А. І. Єлістратов, а з жовтня 1920 р. – професор Харківського уні-
верситету та Харківського комерційного інституту магістр римського права 
С. Е. Сабінін.

Чимало й інших знаних представників юридичної науки та освіти в той 
час опинилося в Криму та долучилися до праці на факультеті: М. М. Алєк-
сєєв (енциклопедія права), О. Л. Байков (міжнародне право), П. І. Новгород-
цев (філософія права), С. А. Єгіазаров (державне право), М. М. Товстоліс 
(цивільне право), Ф. В. Тарановский (історія руського права), В. І. Сере-
бровський (цивільне право), В. М. Гордон (цивільне право). Юрист-циві-
ліст М. О. Гредінгер читав правникам конфліктне право, а О. А. Раєвський 
– державне право зарубіжних країн. Є згадки й про викладацьку діяльність в 
університеті професора Г. В. Демченка.

Однак блискавична зміна влад на півострові упродовж 1918–1920 рр., які 
діаметрально протилежно ставилися до юриспруденції, негативно позначи-
лися на житті факультету. Радянська влада вкрай вороже сприймала юридич-
ну освіту, тоді як урядовці інших політичних режимів і військових диктатур 
всіляко підтримували її. Якщо «перший більшовизм» у Криму навесні 1918 р. 
не встиг суттєво вплинути на освітню сферу, то другий прихід радянської 
влади ознаменувався рішенням про закриття юридичного факультету. Але 
втримати владу більшовикам не вдалося, тож до повної ліквідації факуль-
тету тоді справа не дійшла. Місто покинули кілька юристів, деякі перебра-
лися до Севастополя, де долучилися до праці в юридичному інституті. Між 
тим юридичний факультет Таврійського університету продовжив працювати. 
У списках його професорів з’явилися нові прізвища: О. Д. Кисельов (кри-
мінальне право), М. І. Палієнко (державне право), М. М. Паше-Озерський 
(кримінальне право та судочинство), Б. В. Попов (цивільне право) та ін. Уже 
восени 1920 р. із остаточним утвердженням радянської влади в Криму для 

932  Положение о Таврическом университете (утв. 30 августа 1918 г.). Крымский архив. 2000. 
№ 6. С. 161–162.
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факультету настали чорні дні. Спочатку (в листопаді) його реорганізували 
у факультет суспільних наук, але в кінці грудня було прийнято рішення про 
його ліквідацію. Однак у Кримському університеті ім. М. В. Фрунзе (в який 
на початку 1921 р. був перейменований Таврійський університет) у верес-
ні 1921 – серпні 1922 рр. все ж функціонував факультет суспільних наук із 
правовим відділенням та кілька юридичних курсів продовжували читати в 
Соціально-економічному інституті (діяв на правах факультету у Кримському 
університету в 1922–1923 рр.). Проте вже до осені 1923 р. вища юридична 
освіта в Криму остаточно перестала існувати.

Потужним осередком розвитку юридичної освіти та науки на півострові 
мав стати Севастопольський юридичний інститут, який розпочав свою ді-
яльність у вересні 1918 року. Зауважимо, що він не був першим юридичним 
інститутом країни. Такі заклади вже діяли в Москві (з 1915 р.) та Києві (з 
1917 р.). Утім, якщо Московський юридичний інститут відразу створював-
ся за класичним зразком (принаймні його навчальні плани були аналогічні 
планам юридичного факультету Московського університету), то Київський 
належав до новаторських типів навчальних закладів, де поєднували вищу, 
середньо-спеціальну та професійну освіту. Тож, схоже, юридичний інститут 
у Севастополі створювався з урахуванням кращих традицій попередників. 
Його засновники, зважаючи на тогочасні умови, з одного боку, будували 
класичну юридичну школу (цьому сприяла авторитетна професорська кор-
порація), а з другого – реагуючи на запити нового часу – впроваджували в 
навчальний процес новаторські ідеї.

Професорський склад інституту був представлений як юристами Таврій-
ського університету, так і професорами, котрі їхали до Криму з територій, 
захоплених більшовиками. Тут читали лекції М. М. Алєксєєв, О. Л. Байков, 
П. П. Гензель, А. І. Єлістратов, М. М. Паше-Озерський, В. І. Серебровський, 
С. Е. Сабінін, М. М. Товстоліс, В. Ф. Яновський. Серед викладачів закладу 
були також професор поліцейського права В. Ф. Дерюжинський та економіс-
ти С. С. Демостьонов і К. О. Зайцев.

Обов’язки ректора інституту виконував відомий російський право-
знавець, судовий діяч, сенатор, професор кримінального права та процесу 
С. К. Гогель. Він був знаним ученим та організатором освіти (з 1911 р. обі-
ймав посаду ректора Психоневрологічного інституту). Перебуваючи в Києві 
під час Гетьманату, С. К. Гогель був активним учасником судової секції КЮІ, 
яка діяла як спеціальна науково-практична школа права. У межах секції про-
фесор організував спецкурс «Основи кримінального процесу за Судовими 
Статутами 20 листопада 1864 р. в їх дійсному здійсненні в різних частинах 
процесу» та вів практикум з техніки кримінального судочинства за реальни-
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ми справами933. Перебравшись із Києва до Криму, сенатор, із великою долею 
ймовірності, міг втілювати у життя апробовані новації. Принаймні маємо 
відомості про організацію при інституті п’ятитижневих курсів з підготов-
ки (перепідготовки) фахівців земельної реформи, які мали забезпечити ви-
конання «Приказа о земле» барона П. М. Врангеля. До речі, для реалізації 
цього проекту інститут отримав 200 тис. рублів. Відомо й про перший ви-
пуск цих курсів (40 осіб), а другий набір слухачів нараховував уже 80 осіб934.

Севастопольський юридичний інститут засновувався на громадських заса-
дах. Для формування його стабільної фінансово-матеріальної бази відразу були 
створені Опікунська рада та Товариство допомоги інституту. Саме завдяки їх 
неймовірним зусиллям були залучені значні кошти владних, комерційних та гро-
мадських установ міста та зібрано (за підтримки містян) солідну бібліотеку. 

Інститут проіснував недовго, трохи більше двох років. Проте інтенсивність 
навчального процесу була досить високою. Восени 1920 р. він розпочав на-
вчальний рік у складі трьох курсів. Щоправда, інститут не можна віднести до 
числа великих навчальних закладів. У 1920 р. у його лавах було всього 92 сту-
денти935. Не було здійснено й жодного випуску. Але заслуговує на увагу відда-
на праця професорів інституту, яким у надзвичайно складних умовах вдалося 
створити юридичний заклад рівня університетів дореволюційної Росії.

Ще одним прихистком для юристів, які опинилися в Криму, став відкри-
тий навесні 1920 р. Боспорський університет в Керчі. Своїм створенням він 
зобов’язаний київському професору М. В. Довнар-Запольському. Завдячую-
чи енергійності вченого та його колосальному організаторському досвіду в 
досить стислі строки (наприкінці червня) Боспорський університет отримав 
офіційний статус вищого навчального закладу, щоправда приватного. Хоча 
проектувався заклад у складі трьох факультетів, яких не було в Таврійському 
університеті: історико-археологічного, сільськогосподарського та комерцій-
но-економічного, діяльність розпочав (8 березня 1920 р.) лише останній.

Зауважимо, що економічні та юридичні науки в Російській імперії ви-
вчалися у тісному зв’язку. Класичні університети не мали в своєму складі 
комерційно-економічних факультетів, а економіку вивчали на юридичних 
факультетах. Засновані ж на початку ХХ ст. комерційні інститути поєднува-
ли комплекси економічних та юридичних наук. Тож у Боспорському універ-
ситеті були запропоновані як основні юридичні предмети, так і правові спец-

933  Міхневич Л. В. Міжнародний інститут соціології і права: нереалізований проект наукової 
установи. Часопис Київського університету права. 2015. № 2. С. 38–39.

934  Лавров В. В., Бобков В. В. К истории становления высшего юридического образова-
ния в Крыму (1917–1920 гг.). Ученые записки Таврического национального университета им. 
В. И. Вернадского. 2006. Т. 19 (58). № 1. С. 29 (Серия «Юридические науки»).

935  Там само. С. 28.
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курси. Зокрема, вже восени 1920 р. студентам читали енциклопедію права, 
російське державне право, цивільне право, спеціальний курс прав особи в 
цивільному праві. Передбачалося й ведення практичних занять із цих пред-
метів. До роботи в закладі запрошували маститих учених та залучали тих 
професорів-юристів, які вже працювали в Таврійському університеті чи чи-
тали лекції в Севастопольському юридичному інституті. У списку професо-
рів Боспорського університету були С. К. Гогель, В. І. Касперов, М. І. Палі-
єнко, Б. В. Попов, М. М. Товстоліс, С. Є. Сабінін.

З утвердженням радянської влади в Криму восени 1920 р. були ліквідова-
ні Севастопольський юридичний інститут і Боспорський університет у Кер-
чі. Юридичний факультет Таврійського університету після кількох реоргані-
зацій також припинив свою діяльність. Студентів кримських вишів, хто не 
встиг покинути Крим до приходу радянської влади, чекала «чистка». Доля ж 
учених-юристів склалася по-різному. Декому вдалося емігрувати за кордон, 
інші потрапили в списки «висланих на північ» та роз’їхалися по різних міс-
тах держави, а дехто був репресований та трагічно загинув.
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РОЗДІЛ 4 
НАУКОВА СПАДЩИНА ПРАВОЗНАВЦІВ 

НЕКЛАСИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
ДОРАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

Становлення та розвиток вітчизняної юридичної науки нерозривно 
пов’язані з діяльністю в ХІХ ст. юридичних факультетів університетів 

Російської імперії та прийняттям університетських статутів 1804 р., 1835 р., 
1863 р. та 1884 р. Водночас зауважимо, що у ХІХ ст. на українських терито-
ріях, які входили до складу Російської імперії, разом із професорами універ-
ситетів юридичні дослідження вели правознавці Волинського (Кременець-
кого) ліцею, Рішельєвського ліцею та Юридичного ліцею князя Безбородька. 
Учені цих закладів залишили значну теоретичну спадщину (досліджена в 
розділі 2), яка має непересічне значення для української юридичної науки.

Уже на початку ХХ ст. істотний вплив на вітчизняне правознавство здій-
снили вчені-юристи неуніверситетських навчальних закладів. Зазначимо, 
що перелік навчальних курсів та професорських кафедр цих вишів були на-
ближені до вимог Статуту 1884 р. (останній залишався чинним до 1917 р.), 
тож і наукові дослідження в цих закладах організовувалися відповідно до 
університетських вимог. Водночас викладацький склад новостворених на-
вчальних закладів, у переважній своїй більшості, формувався із університет-
ських професорів, які вели свої наукові пошуки, розпочаті в університетах 
чи започатковували нові напрями наукових розробок. З огляду на це, станов-
лення наукових досліджень у галузі юриспруденції в досліджуваних вищих 
навчальних закладах зберігало загальні тенденції. 

Однак зауважимо, що лекційні курси юристів-сумісників у досліджува-
них вишах не завжди відповідали основній спеціалізації їх університетських 
кафедр. Тож, на нашу думку, аналіз наукових здобутків правознавців неуні-
верситетських навчальних закладів варто вести, використовуючи територі-
альний та галузевий підхід. За територією виокремлено три наукові центри, 
де функціонували ці виші: 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 права, поліцейського (адміністратив-
ного) права, фінансового права, міжнародного права, церковного права та 
кримінального права та судочинства); 3) приватного права (римського права, 
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цивільного права з додаванням інститутів житлового, селянського, сімейно-
го, нотаріального права та цивільного судочинства, торгового права та судо-
чинства).

4.1. Вклад професорсько-викладацького персоналу 
некласичних навчальних закладів у розвиток теорії, 
філософії та історії права

Загальна теорія права як галузь юридичної науки сформувалася поступо-
во на основі енциклопедії права та філософії права936. Водночас становлення 
історії права повʼязують із поширенням поглядів історичної школи права та 
появою історико-правових університетських курсів. Загалом початок науко-
вому вивченню правових проблем було покладено на кафедрі «умозрітель-
ної» 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»937. Відтоді, як 
був затверджений Статут 1863 р., в університетах діяла самостійна кафедра 
«енциклопедії права», яка об’єднувала дві дисципліни «енциклопедію юри-
дичних і політичних наук» та «історію філософії права». Історико-правові 
дисципліни були представлені кафедрами «історія руського права», «істо-
рія найважливіших іноземних законодавств стародавніх і нових», «історія 
слов’янських законодавств», а на кафедрі римського права читали «історію 
римського права»938. Відповідно до Статуту 1884 р. теоретико-правова кафе-
дра називалася «енциклопедія права і історія філософії права», а історико-
правова – «історія руського права» 939. 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, 

936  Скакун О. Ф. Теорія держави і права. Харків: Консум, 2001. С. 8–9.
937  Общий устав Императорских российских университетов. 26 июля 1835 г. СП по МНП: 

царствование Николая І. 1825–1855. Санкт-Петербург: Тип. В.С. Балашева, 1875. Т. ІI. Отд. І. 
1825–1839. Стб. 969–995.

938  Общий устав Императорских российских университетов. 18 июня 1863 г. СП по МНП: 
царствование Александра ІІ. 1855–1864. Санкт-Петербург: Тип. ИАН, 1865. Т. III. Стб. 923–960.

939  Общий устав Императорских российских университетов. 23 августа 1884 г. СП по МНП: 
царствование Александра ІІІ. 1884 г. Санкт-Петербург: Тип. Товарищ. «Общественная польза», 
1893. Т. ІХ. Стб. 980–1026.
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кримінальне законознавство та державне законознавство «енциклопедія пра-
ва» 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 факуль-
тету та другорядним – на ступінь магістра цивільного права та магістра кри-
мінального 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 навчальних закладах теоретико-правова наука була 
представлена енциклопедією права, хоча навчальні плани окремих вишів 
передбачали вивчення й таких предметів, як «загальне вчення про державу 
і право» 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 іс-
торія 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 та на ОВЖК); «історія руського 
кримінального права» та «історія руського цивільного права» (на КВЖК); 
«історія руського й історія західноруського державного прав» та «історія за-
хідноруського цивільного і кримінального права» (в Н(О)ВМІ).

Серед київських учених, які суміщали свою діяльність в університеті та 
у досліджуваних закладах (КВЖК, ККІ, КЮІ) і долучалися до розроблення 
загальнотеоретичних, філософсько-правових та історико-правових проблем, 
були О. О. Жилін, Б. О. Кістяківський, Є. В. Спекторський, М. М. Ясинський, 
Г. В. Демченко, М. П. Василенко, М. В. Довнар-Запольський, С. А. Єгіаза-
ров, О. О. Ейхельман, О. С. Гольденвейзер, Г. Л. Попов.

Сферу наукових інтересів О. О. Жиліна переважно становили питання 
державного права. Втім учений видав низку серйозних загальнотеоретичних 
робіт: «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). Він був прихильником 
юридичного позитивізму. Науковець вважав, що право покликане забезпечи-
ти 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 співвід-
ношення права та державної влади, він відстоював позицію необмеженості 
верховної влади правом. Також професор розробляв методологію правових 
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досліджень, пояснював юридико-догматичний, філософсько-правовий, іс-
торико-правовий, соціологічний, психологічний методи тощо. За наших ча-
сів аналізу його творчого доробку приділена увага в «Антології української 
юридичної думки».

Відомий правознавець Б. О. Кістяківський як представник соціологіч-
ної школи права десятки праць присвятив питанням теорії держави та пра-
ва, 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 
право як соціальне явище, його природу, функції та призначення. Активно 
розробляв проблеми методології науки права. Однак найбільше сил дослід-
ник доклав для написання дисертації «Социальная наука и право. Очерки 
методологии социальных наук и общей теории права» (Москва, 1916). Нині 
ідеї Б. О. Кістяківського широко досліджені. Оцінку його здобутків свого 
часу дав академік М. П. Василенко940, присвячено вченому і кілька сучасних 
монографій941. Спадщина науковця відображена в «Академічній юридичній 
думці» та «Антології української юридичної думки».

Багатогранна творчість Є. В. Спекторського. Кілька сотень праць учено-
го, присвячені праву, філософії, соціології, культурології тощо. Сьогодні ви-
соко оцінено його вклад у становлення соціології права942. 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 ви-
датними 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 (із яких найважливішим вважав справедливість). 
Позитивно сприймав теорію солідарності, в КЮТ у 1915 р. виступав із допо-
віддю «Теория солидарности». Окреме місце в працях цього вченого посіли 
питання об’єктивності права та предмета правознавства. Професор розріз-
няв «право» і «закон», де перше розумів в об’єктивному (норми права) та 
суб’єктивному (приватні відносини та обов’язки між окремими людьми) зна-

940  Василенко М. П. Академік Богдан Олександрович Кістяківський (16/29 квітня 1920 р.). 
Записки Соціально-Економічного Відділу Української Академії наук. Київ, 1923. Т. І. С. VІІІ–ХLІ.

941  Депенчук Л. Богдан Кістяківський. Київ: Основи, 1995. 174 с.; Кістяківський Б. О. Ви-
бране / пер. з рос.: Л. Г. Малишевський ; упоряд., передмова і примітки: Л. П. Депенчук. Київ: 
Абрис, 1996. 512 с.

942  Музика І.В. З історії вітчизняної соціології права: Є. В. Спекторський. Правова держава. 
Київ, 2010. Вип. 21. С. 18–23.
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ченні. Закони вчений поділяв на природні (соціальні) і штучні (юридичні). 
Вирізняються самостійністю й оригінальністю поглядів ученого його книги 
з філософії права, зокрема «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 ши-
роко 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 судоу-
стрій та судочинство в Литовсько-Руській державі, його ґрунтовна дисерта-
ція «Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и ком-
петенция» (Київ, 1901) була високо оцінена науковою спільнотою, у 1902 р. 
Російська академія наук удостоїла вченого премії імені М. П. Батюшкова. 
Дослідник вивчав джерела русько-литовського права, зокрема Литовські ста-
тути, уставні земські грамоти, окремі інститути давньоруського права. На-
уковий інтерес викликала Руська 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 пра-
вознавця як представника київської школи західноруського права на моно-
графічному рівні досліджена Т. І. Бондарук та С. І. Михальченко943, 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 лек-
ції «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 судочин-
ство 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 су-
дах» (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 вітчизня-
ного юриста висвітлені в «Антології української юридичної думки».

943  Бондарук Т. І. Західноруське право: дослідження і дослідники. (Київська історико-юри-
дична школа). Київ: Ін-т держави і права НАН України, 2000. 160 с.; Михальченко С. И. Киев-
ская школа в российской историографии (школа западно-русского права). Москва: Прометей, 
1996. 186 с.
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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 Укра-
їни, Литовсько-Руської держави, магдебурзького права. Він – автор кількох 
сотень праць. Наукове визнання отримали його історіографічні та архео-
графічні публікації. Згодом вчений 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 (п. 7.1). 

Варто згадати наукову спадщину М. В. Довнар-Запольського, який вів 
курс історії руського державного права в ККІ. Його роботи вирізняються ар-
гументованими поглядами та ґрунтовною джерельною базою. Вченому нале-
жить значний внесок у розроблення соціально-економічних проблем історії 
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 тор-
кався питань історії й теорії держави та права. Він заснував київську істори-
ко-економічну школу, з якої вийшла плеяда відомих учених, які продовжили 
вивчення соціально-економічної історії України, Росії та Білорусії944.

Окремі публікації теоретико-правового, філософсько-правового та істо-
рико-правового спрямування мали й інші київські юристи. Так, доктор дер-
жавного права С. А. Єгіазаров опублікував лекції з історії філософії права 
«Краткий курс истории философии права» (Київ, 1907). Але захоплювався 
вчений правом народів Закавказзя945. Багато уваги він приділяв досліджен-
ню побуту кавказців. Професор описав адміністративно-економічний устрій 
і форми сільської общини, види селянського землеволодіння та організацію 
закавказьких амкарств і середньовічних цехів. Цим питанням присвячено 
обидві дисертації вченого «Исследование по истории учреждений в Закав-
казье» (Казань, Ч. 1. 1889 – магістерська; Казань, Ч. 2. 1891 – докторська), 
а також наукові праці, що були вміщені в «Записках Кавказского Отделения 
Императорского Русского Географического Общества» та «Своде материа-
лов по изучению экономического быта государственных крестьян Закавказ-
ского края». Не оминув дослідник проблему водоволодіння на Закавказзі, 
присвятивши їй ґрунтовну працю «О водовладении в Закавказском крае» 
(Київ, 1896). Цікавився історією сімейного права, зокрема вивчав особливос-

944  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 150.

945  Міхневич Л. В., Усенко І.Б. Єгіазаров (Єгіазарянц) Соломон Адамович. 
Енциклопедія сучасної України. Т.9. К., 2009. С. 361.
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ті 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)946.

Професор О. О. Ейхельман оприлюднив «Исторический очерк учений о 
праве и государстве. Из лекций по истории философии права» (Київ, 1893), 
а відомий київський адвокат О. С. Гольденвейзер – окрему працю присвятив 
ідеям свободи і права у філософії Г. Спенсера947. Професорський стипендіат 
Г. Л. Попов – автор праці з історії Луцького трибуналу та неопублікованих 
розвідок із історії українських номоканонів і кормчих книг. Він також під-
готував роботу «Наука русского гражданского права в первое столетие ея 
существования» (1916), яка вже в сучасній Україні була опублікована в «Ан-
тології української юридичної думки».

До проблематики теорії та історії права зверталися й харківські вчені, ви-
кладачі ХКІ М. I. Палієнко та А. М. Фатєєв. 

Вагомим доробком правової думки стали загальнотеоретичні праці 
М. I. Палієнка. З позицій юридичного позитивізму він вивчав теорії та по-
няття права, предмет і завдання енциклопедії права. Професор досліджував 
сутність права й правову зв’язаність держави. За цією тематикою він опублі-
кував ґрунтовні праці «Предмет и задачи энциклопедии права и идея права» 
(Ярославль, 1900); «Новая психологическая теория права и понятие права» 
(Ярославль, 1900); «Нормативный характер права и его отличительные при-
знаки. К вопросу о позитивизме в праве» (Ярославль, 1902, 1905); «Учение 
о существе права и правовой связанности государства» (Харків, 1908). Ним 
підготовлені кілька програм із енциклопедії права; вийшли друком його ре-
цензії на дисертації А. М. Фатєєва та К. О. Кузнецова. В наш час належну 
увагу загальнотеоретичним працям М. I. Палієнка приділили автори «Ака-
демічної 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 нор-
мативно-соціологічного напряму, який прагнув поєднати етичний підхід 
до права з соціолого-позитивістським948. Він, як і Є. В. Спекторський та 
Б. О. Кістяківський, характеризував право як соціологічне і етичне явище. 
Вважав, що держава немислима без правових норм, адже право є початком, із 

946  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 144.

947  Гольденвейзер А. С. Гербер Спенсер. Идеи свободы и права в его философской системе. 
Санкт-Петербург: Сенатск. тип., 1904. 173 с.

948  Бабкін В.Д. Фатєєв Аркадій Миколайович. Антологія української юридичної думки. Київ: 
Вид. Дім «Юрид. кн.», 2002. Т. 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія 
права. С. 408–411.
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якого виникає держава. Непересічним є його видатний твір «Очерки индиви-
дуалистического направления в истории философии государства (Идея поли-
тического индивида)» (Харків, 1904. Ч. 1 – магістерська дисертація; Харків, 
1907. Ч. 2 – докторська дисертація), присвячений вивченню проблеми інди-
відуалізму в праві. Цієї ж теми торкається вчений у працях: «Развитие инди-
видуализма в истории политических учений (очерк введения и главнейшая 
библиография)» (Харків, 1904) та «Идея личности в политико-философских 
сочинениях Д. И. Каченовского» (Харків, 1905). Правознавець схилявся до 
теорії ліберального індивідуалізму, яка визнавала органічний взаємозв’язок і 
взаємну обумовленість індивіда і суспільства.

Науковцю належать і ґрунтовні дослідження основних напрямів політи-
ко-правових учень ХIХ ст., зокрема органічної теорії держави, юридичного 
позитивізму, утилітарної школи політичного радикалізму, школи національ-
ного історизму. Особливу увагу вчений приділяв теорії відродженого права. 
А. М. Фатєєв розкрив сутність та вплив цих ідей на розвиток європейського 
права і держави. Він розглядав право і державу в їх розвитку та єдності, вва-
жав їх сторонами одного цілого, критикував штучний поділ загальної теорія 
права і держави на дві частини: теорію права і теорію держави. Професор, 
один із перших, започаткував викладання історії загальних учень про держа-
ву і право, а його посібник «История общих учений о праве и государстве» ви-
тримав три видання (Харків, 1908; Харків, 1909; Харків, 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, зокрема, окремі 
його публікації присвячені творчості М. М. Ковалевського, М. М. Сперан-
ського, Б. М. Чичеріна949, а на праці Б. О. Кістяківського та М. І. Палієнка він 
підготував розлогі рецензії950 Свої думки щодо реформи юридичної освіти 
науковець оприлюднив в окремій публікації951. Характеристику правових по-

949  Фатеев А. Н. Максим Ковалевский. (К годовщине смерти). 1851–1916. Харьков, 1917. 
94 с.; Фатеев А. Н. М. М. Сперанский. Влияние среды на составителя Свода законов в первый 
период его жизни. (К 80-летию вступления в силу Свода законов). Москва, 1915. 25 с.; Фатеев 
А. Н. Борис Николаевич Чичерин (очеркъ краткой характеристики развития его научно-фило-
софских воззрений) : речь в годич. заседании Харьк. Юрид. О-ва, 10 марта 1902 г. Харьков: 
Паровая Тип. и Литогр. М. Зильбербергъ, 1902. 12 с.

950  Фатеев А. Н. Русский методолог теории права (Б. А. Кистяковский. Социальная наука 
и право. Очерки методологии социальных наук и общей теории права). Харьков, 1917. 45 с.; 
Фатеев А. Н. К учению о существе права (Проф. Н. И. Палиенко. Учение о существе права и 
правовой связанности государства). Харьков, 1909. 28 с.

951  Фатеев А. Н. Институт социальной организации. (К вопросу об эволюции высшего обра-
зования). Известия Харьковского коммерческого института. Харьков, 1918. Вып 1. С. 1–12.



310 Розділ 4

глядів А. М. Фатєєва сьогодні можна знайти в «Юридичній енциклопедії» та 
«Антології української юридичної думки».

У галузі теорії, філософії та історії права оригінальні наукові результа-
ти продукували одеські професори, які працювали на ОВЖК та в Н(О)ВМІ: 
К. О. Кузнецов, О. Я. Шпаков, О. С. Мулюкін, В. В. Сокольський, Г. Ф. Блю-
менфельд, О. І. Покровський.

Блискучим істориком держави і права середньовічної Англії вважаєть-
ся професор К. О. Кузнецов. Магістерська робота дослідника з державно-
го 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. Па-
лієнко, опублікувавши ґрунтовну рецензію. Не менш цінними є й інші праці 
К. О. Кузнецова: «К характеристике исторической школы юристов» (Одеса, 
1914), «Платон. Введение в анализ «Государства» и «Законов» (Одеса, 1916), 
«История философии права: Античная Греция» (Одеса, 1917), «Основные 
моменты в истории древнегреческой философии права» (Одеса, 1918), «Идея 
современного общества и государства» (Одеса, 1919). Учений оприлюднив і 
кілька книг із теорії права: «Очерки по теории права» (Одеса, 1915) та «Тео-
рия права» (Одеса, 1918. Вип. 1; Одеса, 1919. Вип. 2). Але вже в 1919 р. він 
захопився мистецтвознавством, надалі займався переважно історією музики 
і до юриспруденції вже не повертався.

Глибокий слід в історії руського права залишив О. Я. Шпаков. Насам-
перед у магістерській дисертації «Государство и церковь в их взаимных 
отношениях в Московском государстве от Флорентийской унии до учреж-
дения патриаршества» (Київ, 1904. Ч. 1) та в докторській, яка стала безпо-
середнім продовженням магістерської роботи, «Государство и церковь в их 
взаимных отношениях в Московском государстве. Царствование Феодора 
Ивановича. Учреждение патриаршества в России» (Одеса, 1912) він дослі-
джував взаємовідносини православ’я та самодержавства. Історії церковно-
державних відносин присвячено: книгу «Стоглав. Его значение для исто-
рика русского права: по поводу официального или неофициального про-
исхождения этого памятника» (Київ, 1903; Київ, 1904), що витримала два 
видання, а також працю «Материалы з истории учреждения патриаршества 
в России» (Київ, 1910) та рукописне дослідження «История секуляриза-
ции церковных имуществ в Новгороде при Иване ІІІ». З нагоди 75-річчя 
В. О. Ключевського правознавець підготував статтю, рецензував дисер-
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тацію О. Г. Тимофєєва «История телесных наказаний в русском праве»952. 
Сьогодні належне пошанування постаті О. Я. Шпакова віддав одеський до-
слідник О. Є. Музичко953.

Обидві дисертації О. С. Мулюкіна «Приезд иностранцев в Московское го-
сударство. 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 вченого954, торка-
лися досить вузького питання історії руського права – становища іноземців 
у Росії в допетровський період. Є в його доробку й праці теоретичного ха-
рактеру: «Материальный и формальный закон» (Санкт-Петербург, 1901) та 
вступна лекція, виголошена в Новоросійському університеті «Об индивиду-
ализме 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 пра-
ва. Водночас ученого вважають одним із розробників нової історико-право-
вої науки – загальної історії права, якій він присвятив низку праць «Введение 
в курс всеобщей истории права» (Временник Демидовского юридического 
лицея, 1874. Кн. 8), «О значении вещателей права в первобытных обще-
ствах, преимущественно у древних кельтов и германцев» (Ярославль, 1875), 
«К учению об организации семьи и родства в первобытных обществах, пре-
имущественно у кельтов и германцев» (Санкт-Петербург, 1881), «Хрестома-
тия по истории западноевропейского права» (Ярославль, 1883). Він вивчав 
пам’ятки руського права, зокрема в «Университетских известиях» у 1870 р. 
опублікував працю «О договорах Олега с греками». В «Журнале Министер-
ства народного просвещения» надрукував кілька статей про архаїчні форми 
сімейної організації, зокрема й у кавказьких горців.

952  Шпаков А. Я. В. О. Ключевский. К 75-летию со дня рождения. Одесса, 1916. 6 с.; Шпаков 
А. Я. Отзыв о диссертиции приват-доцента А. Г. Тимофеева – «История телесных наказаний в 
русском праве». Одесса, 1905. 44 с.

953  Музичко О. М. Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олек-
сій Якович Шпаков (1868–1927): біографічний нарис : монографія. Одеса: Атлант, 2011. 224 с.

954  Мулюкин А. С. Иностранцы свободных профессий в Московском государстве. Санкт-
Петербург: Сент. тип., 1908. 24 с.; Мулюкин А. С. К вопросу о договорах русских с греками». 
Санкт-Петербург, 1906. 24 с.; Мулюкин А. С. Приезд иностранцев в древнюю Русь. Санкт-
Петербург, 1907. 24 с.
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Історико-правові дослідження з проблем землеволодіння підготував 
Г. Ф. Блюменфельд. У працях «К вопросу о землевладении в древней Рос-
сии» (Одеса, 1884) та «О формах землевладения в древней России» (Одеса, 
1884) учений вказав на численні недоліки законодавства, що закріпило ре-
форми 1861 р., та визнав, що становище незаможних верств через це по-
гіршувалося. Викликає заінтересованість і розвідка «Крымскотатарское зем-
левладение. Историко-правовое исследование» (Одеса, 1888), де автор аргу-
ментував, 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.

Історію філософії права в одеських вишах читав О. І. Покровський, автор 
низки філософсько-богословских, апологетичних праць. Знаним ученим він 
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. Историко-каноническое 
исследование» (Сергиев Посад, 1914) була розкритикована як «проти цер-
ковне та науково-суб’єктивне» дослідження, тож доктором богослів’я до-
слідник тоді не став (ступінь доктора здобув лише в 1917 р. після лютневої 
революції). Церковним соборам він присвятив і окрему більш ранню працю 
«О соборах Юго-Западной Руси ХV–VІІ веков» (Сергиев Посад, 1906).

Отже, теоретичні та філософські розробки вчених торкалися проблем як 
загальнотеоретичних (поняття, принципи, предмет та завдання енциклопедії 
і філософії права), так і 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 методологіч-
них підходів і принципів. Дослідники шукали істину і наукову достовір-
ність, розвивали теорію природного права, психологічну теорію, обґрунту-
вали основи соціології права. Правознавці переважно були представниками 
юридичного позитивізму та соціологічної школи права. Історико-правові до-
слідження охоплювали як проблеми загальної історії держави і права та істо-
рії руського права, так і питання історичних витоків окремих галузей права 
(державного, цивільного, кримінального права, судочинства тощо), історію 
права окремих народів, історію політичних і правових учень. Вагомі здобут-
ки мали представники школи західноруського права, які заклали основи для 
формування школи історії українського права. 
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4.2. Теоретичні розвідки вчених-юристів 
дорадянської доби у галузі публічного права

Зауважимо, що в досліджуваних навчальних закладах перелік і кількість 
кафедр, які забезпечували викладання публічних дисциплін, були різними 
і формувалися відповідно до тих завдань, які здійснював певний виш. Але, 
на нашу думку, аналіз наукової спадщини юристів, представників публічно-
правової науки дорадянської доби, логічно провести відповідно до поділу 
університетських кафедр за Статутом 1884 р., у межах яких велися відповід-
ні дослідження: державного права; поліцейського (адміністративного) права; 
фінансового права; міжнародного права; церковного права та кримінального 
права і кримінального судочинства.

Державне право як галузь науки поряд із іншими юридичними науками 
є порівняно молодою. Її становлення має певні історичні етапи. І хоча спроби 
мислителів аналізувати форми державної влади сягають у давнину, це були 
здебільшого філософські та політичні узагальнення, а не науково-право-
ві дослідження. Перші справжні теоретичні розробки державно-правового 
характеру з’явилися в епоху феодалізму, а вже в другій половині ХІХ ст. на-
ука державного права стала формуватися як самостійна, відокремившись від 
філософії. Водночас, із прийняттям перших писаних конституцій, для озна-
чення державного права як галузі права і науки паралельно стали викорис-
товувати 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 і 
налічує не одну сотню років. Ще за часів Київської Русі на віче укладалися 
договори між князем і народом, князем і його дружиною, що відображено 
в різних редакціях Руської Правди. Проте часом зародження основ та за-
кладення підвалин конституційно-правових доктрин в Україні справедливо 
вважається період Гетьманщини (середина ХVІІ ст. – кінець ХVІІІ ст.), коли 
були здійснені спроби створення демократичної держави нового типу. До-
речно зазначити, що академік С. С. Дністрянський назвав Україну того часу 
першою національною державою в сучасному розумінні цього поняття955.

Поступ вітчизняної конституційно-правової науки у досліджуваний пе-
ріод 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 народ-

955  Дністрянський С.С. Загальна наука права і політики. Прага, 1923. С. 176.
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ного». 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 особливи-
ми постановами. Судочинство в ставленні до всіх цих приватних правил. За 
Статутом 1835 р. вже вивчалися російські державні закони в межах кафедри 
«енциклопедія або загальний огляд системи законодавства, Російські дер-
жавні закони, тобто закони основні, закони про стани і державні установи». 
У 1837 р. було введено ступінь магістра «державного законознавства» та док-
тора 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 вилу-
чав 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 конституційно-
правового характеру, насамперед проектів конституційних актів.

Межа ХІХ–ХХ ст. відзначена новим витком розвитку науки державно-
го права, коли були сформовані окремі напрями та наукові школи. А з при-
йняттям Маніфесту 1905 р. та Основних законів 1906 р. і в Російській ім-
перії стали вживати термін «конституційне право», а вивченню піддавалися 
конституційні принципи парламентаризму, виборчі системи, проблеми об-
меження монархії тощо. Проте чи не найбільшого прориву в утвердженні 
конституційних начал Україна досягла в період національно-визвольних зма-
гань. Майбутнє української державності визначали державні діячі, партійні 
функціонери, представники тогочасної української науки. Вони продукува-
ли окремі концепції українського державного будівництва та готували про-
екти конституцій. Активно розроблялися доктрини правової та соціальної 
держави, конституціоналізму й громадянського суспільства, природних прав 
людини, принципи суверенітету, поділу влад, верховенства конституції, 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 думку956.

956  Мироненко О. М. Витоки українського революційного конституціоналізму 1917–1920 рр. 
Теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України, 2002. С. 51.
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Державне право вивчалося у всіх досліджуваних вишах. Окрім того, в 
окремих закладах додатково викладали й спеціальні курси «державне пра-
во західноєвропейських держав» (КВЖК), «державне місцеве право», «дер-
жавне право західних країн» (КЮІ), «державне право загальне та російське» 
(ХКІ), порівняльне державне права (Н(О)ВМІ).

Проблемам державного права відводили значну увагу юристи київських 
вишів: С. А. Єгіазаров, О. О. Ейхельман, П. М. Богаєвський, О. О. Жилін, 
Б. О. Кістяківський, Є. В. Спекторський, М. М. Тоцький, В. Ф. Яновський. 
Професор С. А. Єгіазаров видав низку програм та підручників із держав-
ного права, зокрема «Конспектальный курс по «государственному праву» 
проф. А. С. Егиазарова» (Київ, 1894), «Лекции по русскому государствен-
ному праву. (Состояния и местное управление в России)» (Київ, 1897). У 
1906–1907 рр. під заголовком «Лекции по русскому государственному пра-
ву» 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 пра-
ва, результатом чого стала брошура «Главные формы политического пред-
ставительства и избирательного права» (Київ, 1917).

Державно-правові погляди О. О. Ейхельмана сформувалися під впливом 
концепції «психології народів» В. Вундта та ідей прихильника цього ж на-
пряму професора І. Е. Енгельмана. До 1917 р. основну увагу О. О. Ейхельман 
приділяв вивченню теоретичних правових проблем. Він видав кілька про-
грам та оригінальних підручників із російського державного та адміністра-
тивного права: «Государственное та административное право» (Ярославль, 
1879) «Программа лекций по государственному праву» (Ярославль, 1881), 
«Очерки из лекций по русскому государственному праву» (Київ, 1890). Вче-
ний брав участь у розробленні проекту конституції Російської імперії957, про-
екту виборчого закону. За доби Центральної Ради, Гетьманату та Директорії 
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 Консти-
туції – основних державних законів УНР»958. Це досить продуманий, демо-
кратично спрямований, хоча й надмірно деталізований конституційний доку-
мент. Він є зразком поєднання гуманістичних, правових, а іноді толерантних 

957  Эйхельман О. О. Основные государственные законы Российской империи. Проект. 
Санкт-Петербург, 1906. 37 с.

958  Ейхельман О. О. Проект Конституції – основних державних законів УНР. Конституційні 
акти України. 1917–1920. Невідомі конституції України. Київ: Філософська і соціологічна дум-
ка, 1992. С. 149–219.
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підходів у формуванні державно-правових основ. Системністю, логічністю, 
актуальністю відрізняються його погляди, які багато в чому відповідають 
сучасним уявленням про громадянське суспільство та правову державу, де 
забезпечення прав і свобод людини є одним із головних обов’язків держа-
ви. Адже «єдино справедливою і розумною метою держави» правознавець 
вважав її існування і функціонування для людей, що в ній живуть959. Деякі 
його думки носять характер новаторських, деякі – є осмисленими та обґрун-
тованими ідеями його сучасників, але внесок у науку конституційного права 
вченого є не лише вагомим та беззаперечним, а й доцільним для подальшо-
го вивчення та впровадження в процесі реформування чинного законодав-
ства. Загалом науковий доробок О. О. Ейхельмана не залишено без уваги. 
Його концепція державності висвітлена в працях політологів (О. В. Мошак, 
В. А. Потульницький) та правознавців (Н. В. Єфремова, О. М. Мироненко, 
Н. В. Стецюк, А. Й. Присяжнюк). Ідеї відродження та основних шляхів роз-
будови української державності професора узагальнено Я. Б. Турчин960. До 
аналізу творчих здобутків О. О. Ейхельмана зверталася й автор даного до-
слідження961, а питанням охорони конституції та концепції прав людини в 
проекті конституції присвятила окремі статті962.

Значна частина досліджень О. О. Жиліна торкається проблем державного 
права іноземних країн: «Исторические начала английского государственного 
права, как фундамент нового конституционного государства» (Київ, 1906), 
«Очерк организации управления Британской Индийской империи» (Київ, 
1908), «Новое направление во французской юриспруденции. Разбор теории 
права французского ученого Дюги» (Київ, 1910). Натомість із російського 
державного права він оприлюднив кілька навчальних видань: «Учебник го-
сударственного права» (Петроград, 1916), «Записки по государственному 
праву» (Петроград, 1915). У 1911 р. в КЮТ прочитав доповідь про творчість 
О. В. Романовича-Славатинського, згодом опубліковану окремою працею963.

959  Там само. С. 152.
960  Турчин Я. Б. Отто Ейхельман: постать на зламі століть. Політологічний 

дискурс: монографія. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010. 520 с. 
961  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 

– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. 286 с.
962  Міхневич Л.В. Питання правової охорони Конституції у конституційному проекті про-

фесора О. О. Ейхельмана. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 
2012. № 2. С. 5–8; Міхневич Л.В. Концепція прав людини в конституційному проекті професора 
О. О. Ейхельмана. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ імені 
М.П. Драгоманова. 2012. Вип. 18. С. 134–140 (Серія 18 «Економіка і право»).

963  Жилин А. А. Научная деятельность и труды профессора А. В. Романовича-Славатинско-
го. Киев, 1911. 16 с. 
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Оригінальністю ідей виділяються дві дисертації О.О. Жиліна. Магіс-
терська робота «Ответственность министров: Очерки из теории, истории и 
практики этого института в конституционных странах» (Київ, 1908) пору-
шувала питання теоретичних основ інституту конституційно-правової від-
повідальності. Актуальність теми була зумовлена гострою полемікою серед 
відомих російських державознавців щодо необхідності встановлення юри-
дичної відповідальності не лише Ради міністрів перед Державною думою, а 
й окремих міністрів, народних представників, а також монарха. Тож, вивчив-
ши законодавство і практику діяльності урядовців у країнах Західної Євро-
пи, О. О. Жилін обґрунтував свої висновки. Насамперед він констатував, що 
в Російській імперії дійсний стан не відповідає теорії. Так, конституційний 
принцип відповідальності публічної влади перед суспільством не поширю-
ється на монарха, який наділений усією повнотою влади, але «безвідпові-
дальний за негативні результати своєї діяльності». Тоді як міністри несуть 
подвійну відповідальність як радники монарха і як особи управлінської сфе-
ри. Політичну відповідальність урядовців перед органами народного пред-
ставництва вчений вважав недостатньо дієвою. О. О. Жилін виступав проти 
застосування до міністрів загальної як кримінальної, так і цивільно-право-
вої відповідальності. Для того щоб кримінальна відповідальність урядовців 
стала реальністю, на його думку, необхідно, по-перше, встановити порядок 
її застосування спеціальним законом, а, по-друге, створити особливий (без-
партійний, незалежний як від уряду, так і від органу народного представни-
цтва) суд. Вчений вважав можливим його створення при верхній палаті пар-
ламенту, або при вищій судовій інстанції, або формувати його за особливою 
процедурою і тільки для правосуддя над міністрами.

Не менш ґрунтовною була його докторська дисертація «Теория союзно-
го государства» (Київ, 1912). Ця робота була покликана заповнити прога-
лину в дослідженнях союзної державності. Автор здійснив історичний, фі-
лософський та юридичний аналіз праць мислителів різних часів, дослідив 
реалізацію їх ідей на практиці, спробував побудувати конструкцію союзної 
держави. Вивчивши юридичну природу союзної держави, союзу держав та 
унії, співвідношення союзу держав та союзної держави, він навів принци-
пову різницю між ними у способі утворення, юридичних підстав існування 
та виділив як сильні, так і слабкі сторони союзної держави. На його думку, 
союзна держава може існувати, лише коли до її складу входять держави при-
близно однакової території, а населення цих держав має однаковий рівень 
культурного розвитку і взагалі схожість культури. Розмірковуючи над питан-
ням суверенітету, О. О. Жилін не виокремлював внутрішній і зовнішній су-
веренітет і був схильним вважати, що суверенітет не підлягає ні зменшенню, 
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ні обмеженню іншою владою, ні розподілу. Окрему увагу автор приділив ідеї 
національного суверенітету.

Варто віддати належне й працям Б. О. Кістяківського. Він досліджу-
вав сутність державної влади, дав політичну та юридичну оцінку маніфесту 
1905 року964. Кілька його публікацій торкалися проблем народного представ-
ництва, історії конституційних рухів у Росії, опозиційної діяльності партій. 
Він розмірковував над поняттям націоналізму, визначав права людини, само-
стійність української культури. У 1917 р. вийшли друком його книга «Един-
ство народного представительства» (Москва, 1917) та стаття «Учредитель-
ное собрание». Вчений оприлюднив праці про творчість М. Драгоманова 
(Москва, 1908) та Г. Елінека (Москва, 1911). Не можна обійти увагою його 
монографію «Государственное право (общее и русское)» (Москва, 1908), де 
професор характеризував різні типи держав, соціальне вчення про державу, 
її основні елементи, завдання і методи науки державного права та методи 
вивчення держави. Він приділив увагу й теорії поділу влад, народному пред-
ставництву та конституційним законам для Росії та її переходу до конститу-
ційного устрою. Б. О. Кістяківським було розроблено теорію суб’єктивних 
публічних прав, а на основі Декларації прав людини і громадянина він ви-
писав публічні права і обов’язки російських громадян.

Серед державознавчих робіт Є. В. Спекторського варто назвати «Го-
сударственное право общее и иностранное» (Варшава, 1910), «Очерки по 
философии общественных наук» (Варшава, 1907), «Учредительное собра-
ние и конституция» (Київ, 1917), «Что такое конституция?» (Москва, 1917), 
«Государство» (Петроград, 1918). Учений розмірковував над питаннями сут-
ності держави, форм правління. Істотними складовими держави, без яких 
вона не може існувати, традиційно вважав територію, населення та владу. 
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 
конституційні965. Ідеальною організацією державної влади вважав конститу-
ційну 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. Акцентував увагу, що державна влада в 

964  Кистяковский Б. А. Сущность государственной власти. Ярославль: Демидовский юриди-
ческий лицей, типография губернского правления, 1913. 41 с.; Кистяковский Б. А. Политическое 
и юридическое значение манифеста 17 октября 1905 г. Юридический вестник. 1915. Кн. ХІ–ХІІ. 
С. 107–111.

965  Спекторский Е. В. Что такое конституция. Москва, 1917. С 4.
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конституційній державі поступово перетвориться з політичного управління 
на соціальну службу. Окрему публікацію він присвятив О. Л. Блоку966.

У 1919–1920 рр. у КЮІ державне право викладав М. М. Тоцький. Його 
творчий талант 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 те-
орія практично не застосовується. Тому, вважав М. М. Тоцький, повернути 
догмі конституційного права її життєвість і правдивість можна тільки визна-
нням існування як норм права з санкціями, так і без санкцій. На його думку, 
найбільш наближеною до цього є психологічна теорія права Л. Й. Петра-
жицького, хоча в ній і відсутнє етико-юридичне виправдання рівноцінності 
суспільної правосвідомості як нормативного факту закону. Але цей недолік 
можна виправити, створивши нове юридичне вчення про державу, засноване 
на соціально-психологічних началах, що й буде сприяти подоланню кризи. 
Окрім цього, вчений підготував праці про військову повинність та реформу 
міського самоуправління967.

У 1919 р. в ККІ та КЮІ державне право став викладати приват-доцент 
В. Ф. Яновський. Втім наукові праці з державно-правової тематики він пу-
блікував уже в радянський час, як викладач КІНГ.

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 
в роботах «Основные законы и формы правления в России. Юридическое 
исследование» (Харків, 1910); «Задачи и пределы юридического изучения 
государства и новейшие формально-юридические исследования проблем 
государственного правления» (Санкт-Петербург, 1912); «Областные автоно-
мии и федерация» (Харків, 1917); «Формы государственного устройства и 
управления» (Харків, 1917). На особливу увагу заслуговує його концепція 
суверенітету. Свою працю «Суверенитет. Историческое развитие идеи су-
веренитета и его правовое значение» (Ярославль, 1903), що стала магістер-
ською дисертацією, М. I. Палієнко присвятив еволюції ідеї суверенітету. Ця 

966  Спекторский Е. В. Александр Львович Блок, государствовед и философ. Варшава, 
1911. 81 с.

967  Тоцкий Н. М. Новый закон о воинской повинности. Рига: Наука и жизнь, 1913. 48 с.; Тоц-
кий Н. М. Реформа городского самоуправления. Петроград: Муравей, 1917. 31 с.
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робота заслужено вважається визначним здобутком у галузі державотворен-
ня та є «енциклопедією різноманітних проявів суверенітету»968. Він дослідив 
розуміння суверенітету з часів античності в різних типах і формах держав. 
Одним із перших у вітчизняній науці виступив проти теорії «подільності су-
веренітету», вважаючи, що «не можна відчужувати ні однієї частини сувере-
нітету, це означало би дробити суверенітет, а суверенітет за власною своєю 
якістю – є неподільний»969. Доктрині народного суверенітету він присвятив 
окрему розвідку970. Сьогодні його спадщина широко досліджена у статтях 
та на дисертаційному рівні971, вона представлена і в «Антології української 
юридичної думки». 

У перших своїх працях О. Р. Гюнтер досліджував суб’єктивно-публічні 
права громадян, особливу увагу приділяв виборчому праву972. Слід назвати 
також й інші підготовлені до друку роботи автора, згадку про які містять 
архівні джерела: «Монархия и республика» (1918 р.), «К учению о юриди-
ческой природе государства» (1918 р.), «Власть и право» (1919 р.), «Формы 
правления и формы государственного устройства» (1919 р.). Але серед опу-
блікованих робіт їх відшукати нам поки не вдалося.

Спеціальний курс про устрій місцевого самоуправління в ХКІ виклада-
ли професор О. А. Раєвський та асистент О. А. Богомолов. Цей спецкурс 
охоплював інститут самоуправління, основи якого вже вивчалися в держав-
ному та адміністративному праві. Студенти мали опанувати законодавство, 
що регулювало місцеве виборче право (земств та міст), організацію установ, 
їх компетенцію та державний нагляд. Однак наукових праць із відповідної 
тематики вони не залишили.

Відомими одеськими державниками були В. В. Сокольський, П. Є. Казан-
ський, О. С. Мулюкін, О. Я. Шпаков. Сферу наукових інтересів В. В. Со-
кольського становили й проблеми державного права. Ще в 1890 р. він видав 
«Краткий учебник русского государственного права» (Одеса, 1890), де ви-
вчав загальні питання теорії державного права (предмет, методологію, дже-

968  Егоров С. А Ярославская юридическая школа. Анализ научно-педагогического опыта 
Демидовского лицея: автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Российская академия право-
судия. Москва, 2009. С. 25.

969  Палиенко Н. И. Суверенитет. Историческое развитие идеи суверенитета и ее правовое 
значение. Ярославль: Тип. Губерн. Правления, 1903. С. 514.

970  Палиенко Н. И. Новая доктрина народного суверенитета во французском государствове-
дении. Журнал Министерства юстиции. 1913. № 1. С. 149–183; № 2. С. 93–124.

971  Пашнєва В. А. Державно-правові погляди М. І. Палієнка: дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.01 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. Харків, 2009. 206 с.

972  Гюнтер А. Р. Субъективно-публичные права граждан. Харьков: Тип. М. Х. Сергеева, 1917. 
16 с.; Гюнтер А. Р. Избирательное право. Харьков: Тип. М. Х. Сергеева, 1917. 15 с.
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рела, систему). Він розмірковував над поняттям держави, визначив її еле-
менти (верховну владу, народ, державну територію), здійснив класифікацію 
держав на складні й прості. Науковець послідовно, через визначення понять 
«право» та «держава», їх співвідношення вивів поняття «державне право». 
Окрім того, дослідивши зв’язок державного права з публічним та приватним, 
зробив висновок про публічний характер державного права. 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 дисципліни, а саме: державне право, поліцейське право, 
фінансове право, кримінальне право, судове та «воєнне» право.

У 1913 р. П. Є. Казанський оприлюднив унікальну в тогочасній росій-
ській літературі працю «Власть Всероссийского императора. Очерки дей-
ствующего русского права» (Одеса, 1913), в якій спробував вирішити про-
блему легітимації влади російського імператора після видання Основних за-
конів 1906 року. Він запевняв, що державний лад Російської імперії, незважа-
ючи на зміни законодавства і створення представницького органу, залишився 
самодержавним, а російський монарх, як і раніше, зберіг необмежену зако-
нодавчу і виконавчу владу. Його законодавча влада – це не що інше, як «під-
легле законодавство» за участю народних представників. Вийшли друком і 
його праці «Народ и государство» (Одеса, 1912), «Русский язык в Австро-
Венгрии» (Одеса, 1912), «Галицко-русские беженцы в Одессе 1914–1916 г.» 
(Одеса, 1916). Окрему роботу він присвятив виборчому праву973. Професор 
досліджував поняття виборчого права, всенародних виборів та всенародного 
голосування; аналізував суб’єктів активного та пасивного виборчого права, 
обмеження виборчих прав окремих категорій, зокрема жінок, дітей, недієз-
датних, неосілих (бродяг), військовослужбовців. Цікаво, що він схилявся до 
думки, що наявність виборчого права у всіх без винятку громадян держави, 
підвищує національну свідомість і політичне виховання громадян.

Докторами державного права були О. Я. Шпаков та О. С. Мулюкін. Але 
спеціальних праць позитивного державного права вони не друкували. Науко-
ві розвідки О. Я. Шпакова переважно стосувалися історії права церковно-
державних відносин, а О. С. Мулюкіна – історії становища іноземців у Росії. 
Їм уже приділена увага вище (п. 4.1). 

На шляху свого становлення наука поліцейського (адміністративного) 
права пройшла кілька історичних етапів, і на відміну від інших юридичних 

973  Казанский П. Е. Избирательные права граждан. Одесса, 1910. 40 с. 
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наук її розвиток мав певні особливості. По-перше, наука поліцейського права 
була привнесена в Росію західноєвропейськими вченими. По-друге, не існу-
вало точності у її назві, називали науку: «поліцейське право», «наука поліцей-
ська», «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 відбива-
лося на його предметі, завданнях та впливало на його трансформацію. Заува-
жимо, 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 (п. 2.4).

Зародження ж вітчизняної науки поліцейського права тісно пов’язане з 
російськими університетами. Ще статутами 1804 р. на кафедрі «прав: при-
родного, політичного і народного», в межах предмета політичного (держав-
ного) права викладалося вчення про безпеку (наука про поліцію), але тоді 
державне та поліцейське право не розмежовувалися. Викладання самостій-
ного курсу поліцейського права започаткували Статутом 1835 р., утворивши 
кафедри «законів благоустрою і благочиння» та «поліцейських і криміналь-
них законів». У 1837 р. була запроваджена й наукова спеціальність, щоправ-
да, розряд «закони поліцейські і кримінальні з судочинством» поширювався 
лише на ступінь доктора юридичного факультету. Із 1863 р. в російських 
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 російські підручники з поліцейського права, професори обґрун-
товували зміст науки, її принципи, завдання, систему. А новим положенням 
про вчені ступені від 4 січня 1864 р. було введено й наукову атестацію за 
спеціальністю «поліцейське право».

Подальша трансформація поліцейського права в адміністративне відбу-
лася в межах дискусій щодо необхідності догматичного вивчення поліцей-
ського права. Поступове виокремлення загальної (розумілася як організація 
внутрішнього управління) та спеціальної (окремі галузі внутрішнього управ-
ління) частин сформували самостійні інститути поліцейського (адміністра-
тивного) права. Згодом у його рамках розвивалися й дослідження публіч-
но-правових інститутів робітничого (трудового) права та права соціального 
забезпечення. Саме адміністративісти в дорадянський час розробляли питан-
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ня охорони праці, контролю і нагляду за дотриманням робітничого законо-
давства та законодавства про робітниче страхування і соціальне піклування.

У досліджуваних київський вишах читалося адміністративне право, а в 
КЮІ – ще й спеціальний курс «адміністративна юстиція». Ці дисципліни 
вели О. О. Ейхельман, М. М. Цитович, П. М. Богаєвський та Б. О. Кістяків-
ський. Уже в пореволюційний час у ККІ було започатковано курс «фабрич-
но-заводське законодавство», а в КЮІ – «робітниче законодавство», читав їх 
Б. О. Язловський.

Кілька оригінальних книг із російського адміністративного права опублі-
кував О. О. Ейхельман. Насамперед варто назвати конспект лекцій «Русское 
полицейское право» (Київ, 1898) та книгу «Государственное и администра-
тивное право» (Ярославль, 1879). Він написав проект статуту російських уні-
верситетів974. У його активі є й праця, присвячена центральним та місцевим 
установам управління в Росії та статуту про службу в уряді975. Вчений керу-
вав 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. 
Серед його наукового доробку слід відмітити новаторські праці з економі-
ки (він мав ступінь доктора політичної економії та статистики). Зокрема, за 
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 обшир-
на рецензія професора М. П. Яснопольського976. М. М. Цитович мав також 
інші праці: «Политическая реформа и социальный переворот» (1906), «При-
нудительное отчуждение и аграрный вопрос» (1907). Публікація «Сельское 
общество, как орган местного управления»977 була відзначена особливою по-
дякою російського імператора. У ній учений визначив стан і фінансові по-

974  Эйхельман О. О. Проект для нового Устава императорских российских университе-
тов. Киев: Тип. Ун-та св. Владимира, акц. о-во печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1909. 
ХVІ+58 с.

975  Эйхельман О. О. Обзор центральных и местных учреждений управления в России и уста-
ва о службе по определению от правительства. Киев, 1890. 93 с. 

976  Яснопольский Н. П. Разбор исследования профессора Н.М. Цытовича: Местные расходы 
Пруссии в связи с теорией местных расходов. Киев: тип. Ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Но-
вицкого, 1899. 74 с.

977  Цытович Н.М. Сельское общество, как орган местного управления. Киев: Тип. Имп. Ун- 
та Св. Владимира: АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. 233 с.
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треби сільського товариства та обґрунтував власний проект його реформи, 
який було направлено до Державної думи.

У галузі поліцейського права широко знана його книга «Полицейское 
право» (Київ, 1894), яка тривалі роки залишалася основним навчальним 
посібником для студентів-юристів. Уже в 1911 р., полемізуючи в тогочасній 
пресі щодо заміни поліцейського права адміністративним, учений, хоча і 
визнавав поліцейське право застарілим, а догматичне розроблення адмі-
ністративного права необхідним, радив не поспішати. Щоб не виключати 
поліцейське право з кола наук юридичного факультету, на його думку, по-
трібно визначити істинні завдання і межі науки поліцейського права978. Від-
стоюючи позицію, згідно з якою адміністративне право є похідним від по-
ліцейського права, він все ж не відкидав можливості зміни назви «поліцей-
ського права» на «адміністративне» чи «право внутрішнього управління». 
Вчений брав участь у роботі КЮТ, мав публічні виступи в його засіданнях. 
Зокрема, одну промову професор присвятив своєму вчителю Д. І. Піхно979. 
У доповіді на тему: «Проект правил о предупреждении дробления мелкой 
земельной собственности» дослідник критично оцінив обмеження процесу 
поділу землі, що пропонувалося Головним управлінням землеустрою. Сьо-
годні ідеям ученого належну увагу приділяють насамперед українські еко-
номісти, а його внесок у розвиток поліцейського права на монографічному 
рівні дослідив А. Г. Соломаха980.

Натомість П. М. Богаєвський, Б. О. Кістяківський та Б. О. Язловський 
спеціальних праць даної проблематики не готували. 

Серед викладачів ХКІ відповідні наукові розробки мали О. А. Раєвський 
та М. І. Палієнко. Асистент О. А. Богомолов, який проводив у ХКІ практичні 
заняття зі спецкурсів устрій місцевого самоуправління, робітниче законо-
давство та законодавство про робітниче страхування, вочевидь, самостійних 
друкованих праць тоді не публікував.

Ступінь магістра поліцейського права О. А. Раєвський отримав за дис-
ертацію «Законодательство Наполеона III о печати» (Томськ, 1903). Серед 
інших його публікацій варто назвати вступну лекцію в Харківському уні-
верситеті «Предмет и задачи полицейского права» (Харків, 1904) та праці 
«История научных направлений в изучении внутреннего управления. Наука 

978  Цытович Н. М. Еще по поводу полицейского и административного права. Право. 1899. 
№ 6. С. 269–280.

979  Цытович Н. М. Воззрения Д. И. Пихно в области экономической политики. Памяти Д. И. 
Пихно. Санкт-Петербург, 1913. С. 18–34.

980  Соломаха А.Г. Поліцейське право у науковій спадщині М.М. Цитовича. Київ; Дрогобич: 
Посвіт, 2015. 198 с.
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о полиции и полицейском праве», «Трудовая помощь, как задача государ-
ственного управления»981.

Варто згадати й ранні роботи у цій сфері М. І. Палієнка: «Закон и адми-
нистративное распоряжение» (Київ, 1898) та «Сущность административной 
юстиции и основные черты ее организации в европейских государствах» (Київ, 
1898). Учений, зокрема, розмірковував про актуальний і сьогодні інститут адмі-
ністративної юстиції. Дослідивши історію становлення адміністративної юсти-
ції в Західній Європі, її сутність та основні риси, М. І. Палієнко дійшов висно-
вку про необхідність її запровадження в Росії. Важливо, що він, як і більшість 
прогресивних дореволюційних юристів, на відміну від нинішнього розуміння 
концепції адміністративної юстиції, розглядав її як можливість захисту не тільки 
суб’єктивного, а й об’єктивного публічного права.

В одеських вишах поліцейське (адміністративне) право, а також спецкурс 
«міжнародне адміністративне право» (для студентів Н(О)ВМІ) викладали 
О. Ф. Федоров, О. С. Мулюкін та П. О. Михайлов. Професор О. С. Мулюкін, 
як уже зазначалося, був фахівцем державного права, а П. О. Михайлов – при-
ват-доцентом кафедри кримінального права, тож активних наукових дослі-
джень у галузі поліцейського (адміністративного) права вони не вели.

Натомість докторський ступінь з поліцейського права здобув О. Ф. Федо-
ров. Він був автором першої магістерської дисертації, спеціально присвяченої 
фабричному законодавству – «Фабричное законодательство цивилизованных 
государств. О работе малолетних и женщин на фабрике» (Санкт-Петербург, 
1884). Ще тоді дослідник на основі аналізу зарубіжного законодавства та 
оцінки російських реалій висунув достатньо практичні пропозиції. Напри-
клад, обмежити робочий день дорослих до восьми годин, встановити окремі 
умови праці для жінок, зокрема вагітних та породілей, а також для малоліт-
ніх (допускати до роботи після обов’язкового медичного огляду), заборонити 
працю у вихідні і святкові дні, законодавчо визначити обов’язкову відпові-
дальність фабрикантів за виробничий травматизм тощо. 

Докторська дисертація вченого «О промысловом ученичестве вообще и о 
договорах промыслового обучения в особенности», захищена в Харківсько-
му університеті у 1893 р., була не менш новаторською та стала найбільш фун-
даментальним дослідженням учнівського договору не лише в російській, а й 
світовій літературі. Професор розрізняв договір особистого найму та учнів-
ський і пропонував унормувати останній, створивши правову базу. Так, він 
радив встановити обов’язкову письмову форму учнівського договору (укла-
дати через батьків чи опікунів) та запровадити учнівську (трудову) книжку, 

981  Раевский А.А. Трудовая помощь как задача государственного управления. Харьков: тип. 
«Печатник», 1910. 54 с. 
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що захищатиме учнів, становище яких учений вважав безправним і називав 
їх «малолітніми рабами». Досить новаторською була й праця «Российская 
взаимная пенсионная касса, как учреждение, представляющее каждому воз-
можность самым незаметным образом обеспечить себя и своих близких на 
случай старости и потери трудоспособности» (Одеса, 1905). Надалі профе-
сор займався питаннями торгового права і до проблематики поліцейського 
права вже не повертався.

Зародження фінансового права в Російські імперії пов’язане з розви-
тком державного господарства та розширенням господарської та фінансової 
діяльності держави. Для ефективного управління казенним господарством 
(досить великим за обсягом та територіальним розміщенням) необхідно було 
мати значну кількість чиновницьких кадрів. У західноєвропейських універ-
ситетах таких фахівців готували на факультетах камеральних наук. Тож за-
прошені в російські університети іноземні професори, переважно німецькі 
вчені-камералісти, читали студентам курси камералістики та політичної 
економії, які включали елементи економічної політики, науки про фінанси, 
поліцейського права та фінансового законодавства. Саме тому витоки вітчиз-
няного фінансового права слід шукати в камералістиці, політичній економії, 
науці про фінанси, частково – в поліцейському праві. Наукова ж розробка фі-
нансово-правових проблем розпочалася пізніше (в другій половині ХІХ ст.).

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 законодавства стало розділення кафедр «законів про держав-
ні повинності і фінанси» та «політичної економії і статистики» (відповід-
но 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 Уні-
верситету 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, в різних навчальних планах зустрі-
чаються назви «основи фінансової науки», «теорія фінансів», «закони про 
державні повинності і фінанси», «основні начала фінансової науки», «на-
риси науки фінансового права» тощо. Була здійснена й спроба виокремити 
юридичну складову в економічних навчальних дисциплінах, тож поступово 
запроваджувався курс «фінансове право». У першій половині ХІХ ст. викла-
дання курсів фінансово-правового напряму зводилося до переказу діючого 
російського законодавства. Теоретичні ж питання, історичне та філософське 
осмислення законодавчих актів фактично не здійснювалося. Між тим і ці 
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перші кроки привели не лише до значних результатів у підготовці юристів-
теоретиків 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, ви-
кладається 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 фа-
культети університетів повинні були мати кафедру фінансового права. На-
далі цю дисципліну викладали й на юридичних факультетах (відділеннях) 
інших вишів, 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 вишах. Окремо 
слід виділити ККІ, де викладали й спеціальний курс бюджетного права. Ці 
дисципліни вели професори М. П. Яснопольський (батько), Л. М. Яснополь-
ський (син) та П. Л. Кованько.

Яскравим представником київської школи фінансового права був профе-
сор М. П. Яснопольський. Наукові здобутки вченого як викладача Юридич-
ного 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 дис-
ертація, а друга (Київ, 1897) – як докторська) була високо оцінена його су-
часниками. Статистичні таблиці, зібрані в ній, називали не просто «науко-
вою добросовісністю, чи науковою старанністю» автора, а «статистичним 
подвигом». Автор обґрунтував шкідливість економічної і фінансової полі-
тики російського уряду щодо нерівномірності розподілу податкового тяга-
ря для різних місцевостей, зосередження значного капіталу в столицях та 
нерівномірність розподілу державних видатків. На його думку, регіони, що 
володіють природним потенціалом до економічного розвитку, потребують 
капіталовкладень, тоді як ці ресурси зосереджуються в столицях. Учений 
констатував величезне перевищення видатків у центрі й довів, що дефіцит 
столиці покривають чорноземні губернії імперії. На його думку, таке зба-
гачення столиці за рахунок усієї країни шкодить економіці і призводить до 
ризикованого та спекулятивного використання державних коштів. Варто за-
уважити, що досить по-сучасному звучать висновки правознавця.
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Кілька робіт він присвятив економіці України, зокрема «Экономическая 
будущность юга России и современная его отсталость» («Отечественные за-
писки», 1871) та «Об условиях торговли Юго-Западного Края и Малороссии 
с северозападными и в особенности польскими рынками» («Записки Импе-
раторского Русскаго Географического Общества», 1873. Т. І). Також учений 
активно рецензував праці своїх колег, зокрема М. М. Цитовича та П. М. Ко-
ванька982. Ним було підготовлено і ґрунтовний огляд книги П. П. Мігуліна 
«Русский государственный кредит» (Київ, 1902). За його редакцією вийшло 
посмертне видання книги С. І. Іловайського «Учебник финансового права» 
(Одеса, 1912). 

Надзвичайно різнобічними були наукові інтереси Л. М. Яснопольського. 
Він – автор понад 100 праць, які написані на стику економіки та права. З 
1905 р. вчений досліджував проблеми бюджетного права, бюджетної політи-
ки та діяльності Державного банку983. У 1909 р. у журналі «Право» Л. М. Яс-
нопольський опублікував сім статей під заголовком «К характеристике наше-
го бюджетного права». Ці розвідки були узагальнені в магістерській дисер-
тації «Очерки русского бюджетного права» (Москва, 1912). Характеристику 
цієї праці дав вітчизняний дослідник О. М. Головко984. У вирі світової війни 
дискутував про «Финансовые задачи, поставленные войной, и способы их 
разрешения» (доповідь в КЮТ), писав про фінансову мобілізацію та вій-
ськову податкову реформу, опублікував праці «Война и откуда воюющие го-
сударства берут для нее деньги» (Київ, 1917) та «Война, государственные 
займы и бумажные деньги» (Київ, 1917). За редакцією Л. М. Яснопольського 
було видано два томи «Банківської енциклопедії» (Київ, 1914; Київ, 1916), 
опублікована праця «К вопросу об элеваторах Государственного Банка и что 
такое элеваторная система?» (Київ, 1916), а стаття про акціонерні товариства 
вміщена в Енциклопедичному словнику Брокгауза і Єфрона. Низку праць 
учений присвятив російсько-німецькому торговому договору, вантажопере-
везенням та постачанню м. Києва, руху вантажів шосейними й водними шля-
хами. Він вів фінансові огляди в журналах «Русская мысль», «Русские ведо-
мости», «Экономист России». Присвятив біографічні замітки В. А. Лебедєву 

982  Яснопольский Н. П. Разбор исследования профессора Н. М. Цытовича: Местные расходы 
Пруссии в связи с теорией местных расходов. Киев: тип. Ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Но-
вицкого, 1899. 74 с.; Яснопольский Н. Рецензия на сочинение Кованько П. Л. Реформа 19 фев-
раля 1861 года и ее последствия с финансовой точки зрения. (Выкупная операция: 1861 г. – 
1907 г.). Киевские университетские известия. 1915. № 6. С. 1–45.

983  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інститу-
ті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Киев: КНЕУ, 2011. С. 143.

984  Головко О. М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець ХVІІІ – по-
чаток ХХ ст.) : історико-правове дослідження. Харків : СІМ, 2005. 448 с.
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та О. О. Русову, а в 1915 р. на засіданні КЮТ прочитав доповідь «Академик 
Янжул как ученый и преподаватель науки финансового права»985.

Вагомий, однак і до цього часу належним чином не оцінений, внесок у 
фінансово-правову науку належить П. Л. Кованьку. Професор П. М. Леонен-
ко чи не вперше здійснив спробу осмислити його наукову спадщину. Він 
влучно зауважив, що ще перша конкурсна студентська робота дослідника 
«Главнейшие реформы, проведенные Н. Х. Бунге в финансовой системе Рос-
сии» зробила йому ім’я986. П. Л. Кованько здійснив критичний розбір реформ 
М. Х. Бунге в галузі прямого і непрямого оподаткування та податкового 
управління Росії. Монографія вирізнялася оригінальністю, фундаменталь-
ністю ідей та широким аналізом архівного матеріалу. Її автор отримав золоту 
медаль та премію, а праця була опублікована в 1901 році987. 

Ґрунтовними були й обидві дисертації П. Л. Кованька. Магістерська ро-
бота «Реформа 19 февраля 1861 года и ее последствия с финансовой точки 
зрения» (Київ, 1914) присвячена викупним платежам та аналізу їх резуль-
татів для фінансової системи Росії. Цю роботу високо оцінив М. П. Ясно-
польський, здійснивши її детальний аналіз, а в журналі «Юридическая би-
блиография» була вміщена велика рецензія 988. Цікаві ідеї щодо ролі міських 
земель та оброчних статей для зміцнення бюджету міст, які й сьогодні є ак-
туальними, висловив П. Л. Кованько в докторській дисертації «Финансовые 
проблемы землевладения русских городов»989 (щоправда, захист не відбув-
ся через скасування наукових ступенів). Цій же темі присвячена доповідь 
у Товаристві економістів ККІ, що була опублікована як наукова стаття990, та 
дві розвідки «Землевладение русских городов», «Городские земли и аграр-
ная реформа», опубліковані в «Известиях Московской городской Думы» за 
1917 рік. Питання бюджетного права вчений вивчав у праці «Содержание и 

985  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 143.

986  Леоненко П. М. П. Л. Кованько: сторінки яскравого життя. Вчені записки : зб. наук. праць 
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. 2006. С. 51.

987  Кованько П. Л. Главнейшие реформы, проведенные Н. Х. Бунге в финансовой системе 
России. Опыт критической оценки деятельности Н. Х. Бунге как министра финансов (1881–
1887 гг.). Киев: Тип. Импер. Ун-та Св. Владимира, 1901. 448 с.

988  Яснопольский Н. Рецензия на сочинение Кованько П. Л. Реформа 19 февраля 1861 года 
и ее последствия с финансовой точки зрения. (Выкупная операция: 1861 г. – 1907 г.). Киев-
ские университетские известия. 1915. № 6. С. 1–45; Свирщевский А. Кованько П. Л. Реформа 
19 февраля 1861 года и ее последствия с финансовой точки зрения. (Выкупная операция: 1861 г. 
– 1907 г.) – К., 1914. Юридическая библиография. 1914. № 3. С. 195–198.

989  Кованько П. Л. Финансовые проблемы землевладения русских городов. Известия Киев-
ского коммерческого института. Киев, 1919. Т. ХХХІІ. С. 1–160; Т. ХХХІІІ. С. 161–288.

990  Кованько П. Л. Земельные богатства и финансовая помощь городов. Городское дело. 
1917. № 24. С. 1169–1175.
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сущность бюджетного права» (Київ, 1910). Цінними та актуальними для на-
шого часу є його думки щодо витрат державного бюджету, адже вкрай низькі 
витрати на освіту, науку, мистецтво, охорону здоров’я на тлі колосальних 
витрат на поліцію, суд та тюрми ведуть до того, що «кожна знову збудова-
на тюрма витісняє собою кредит на відкриття низки нових шкіл»991. Вчений 
вивчав і особливості податку зі спадщини, квартирний і прибутковий пода-
ток992. Він брав активну участь у роботі Товариства економістів ККІ та КЮТ. 
Готував виступи, які зазвичай викликали жваві дискусії.

У ХКІ банківське право читав Г. О. Семека-Максимович, але праці вче-
ного в даній галузі права нам невідомі. Вдалося віднайти лише його розвідку 
«Облегчение суда. Ст. 1» (Петроград, 1916). Натомість наукові дослідження 
проблем місцевих фінансів вів О. П. Марков. Його перші опубліковані праці 
торкалися питань контролю місцевих фінансів та міських облігаційних по-
зик993. Він підготував кілька праць із проблем комунального господарства, 
зокрема писав про оренду міських земель та про забудову земельних діля-
нок 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.

У дореволюційній Росії появу наукових розробок питань міжнародного 
права традиційно повʼязують із дослідженнями університетських професо-
рів. Хоча за університетським статутом 1804 р. на відділенні «моральних і 
політичних наук» відповідної кафедри не існувало, окремі питання міжна-
родно-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 загаль-

991  Кованько П. Л. Государственные расходы России по предметам назначения за 1903–
1911 гг. Труды Киевского юридического общества, состоящего при Императорском Универси-
тете Св. Владимира за 1909–1910 г. Киев, 1912. С. 386.

992  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 142.

993  Марков А. П. К вопросу о контроле в городских управлениях. Царицын: АОП типо-лит. 
«Писчебумажной торговли», 1913. 117 с; Марков А. П. Реализация городских облигационных 
займов. Городское дело. 1916. № 24. С. 1175–1180.
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нонародного правознавства (Jus gentium)», тобто курс міжнародного права 
був введений у навчальні плани під назвою загальнонародного права. І лише 
з прийняттям наступного статуту 1863 р. кафедру вже йменували кафедрою 
міжнародного права. Проте зауважимо, що як самостійна наука міжнарод-
не право у Російській імперії починає розвиватися лише з другої половини 
ХІХ століття. Цьому сприяло й запровадження в 1837 р. розряду наук «за-
гальнонародне правознавство і дипломатія» для пошукачів наукового ступе-
ня доктора, а з 1844 р. – наукової атестації на ступінь магістра загальнона-
родного 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 вклю-
чати до літератури з енциклопедії законознавства, цивільного та загальнона-
родного права. Систематичне ж наукове осмислення міжнародно-правових 
явищ повʼязують із науковими розробками університетських учених, серед 
яких вагоме місце займають саме юристи українських університетських цен-
трів. Водночас на теренах України в ХІХ ст. непересічні твори з міжнарод-
но-правової проблематики мали вчені Рішельєвського ліцею (проаналізовані 
вище п. 2.4.3).

У досліджуваний період питання міжнародного права були в колі науко-
вих інтересів київських професорів О. О. Ейхельмана та П. М. Богаєвського. 

Сферу наукових інтересів О. О. Ейхельмана становили загальні пробле-
ми міжнародного права та його історії. Він був переконаним позитивістом, 
наполягав на необхідності вивчення міжнародного права в контексті його 
застосування до конкретної держави. Вчений досліджував поняття і класи-
фікацію норм міжнародного права, гарантії їх дотримання, джерела міжна-
родного права, питання міжнародної правосуб’єктності. Окремо він вивчав 
історію дипломатії, становище іноземців у Росії. Цим питанням були при-
свячені його численні підручники та конспекти лекцій: «Введение в систему 
международного права» (Київ, 1889), «Заметки из лекций по международно-
му праву» (Київ, 1889), «К вопросу об истории международного права и ис-
тории его литературы» (Київ, 1885), «Консульское право» (Житомир, 1886). 
Особливе місце серед них посідають «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)»994. О. О. Ейхельман – автор дво-
томної «Хрестоматия русского международного права» (Київ, 1887, 1889). 
Це збірка договорів та законів, якими визначалися міжнародні відносини Ро-

994  Грабарь В. Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647–
1917). Москва: Изд. АН СССР, 1958. С. 374.
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сії. Саме такі договори та закони він називав «російським міжнародним пра-
вом». Однак більшість його робіт, зокрема й обидві дисертації, присвячені 
праву війни. Так, у дисертації «Про режим військового полону» (видана ні-
мецькою мовою, Дерпт, 1878) учений досліджував стан військовополонених. 
Зауважимо, що ці питання на практиці здебільшого регулювалися звичаями. 
Тож його теоретичні ідеї вплинули на прогресивний розвиток гуманітарних 
норм щодо режиму військового полону. У докторській дисертації «Военное 
занятие неприятельской стороны» (Ярославль, 1879; Москва, 1880) дослід-
ник спробував визначити, ті права і обов’язки, якими воюючі держави пови-
нні 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 дер-
жави. Він розглядав і питання закінчення війни, право нейтралітету, право 
нейтральної торгівлі. Аналіз цієї праці здійснено автором в окремій публі-
кації995. Окрім того, свої погляди з приводу діяльності міжнародних конгре-
сів, конференцій, управління завойованими територіями, статусу воюючих 
та нейтральних держав, кодифікації міжнародного права вчений висловив у 
численних рецензіях996. 

До окремих питань права війни професор повертався й у подальшому. 
Він досліджував дотримання міжнародних конвенцій воюючими країна-
ми в російсько-японській («Право на войну и предстоящее попечение о 
военнопленных русских воинах в Японии» (Київ, 1904) та в Першій світовій 
війні. 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»997. 

Безперечно, О. О. Ейхельман належить до видатних юристів-міжнарод-
ників. Його правові вчення щодо режиму військового полону, захоплення 
ворожої країни, управління окупованими територіями, права нейтралітету 
тощо на межі ХІХ–ХХ ст. здійснили значний вплив на становлення законів і 

995  Міхневич Л.В. Право війни в дослідженнях професора О. О. Ейхельмана. Сила права і 
право сили: історіографічний вимір та сучасне бачення проблеми: матеріали ХХХІІ Міжнарод-
ної історико-правової конференції 28–31 травня 2015 р., м. Полтава – Київ – Полтава: ПУЕТ, 
2015. С. 283–288.

996  Наука міжнародного права в університеті Cв. Володимира : в 2 т. / упоряд. : 
О. В. Задорожній, В. А. Короткий. Київ: Видавничий дім «Промінь», 2004. Т. 2 : О. О. Ейхель-
ман, П. М. Богаєвський, О. О. Жилін. С. 147–224.

997  Ейхельман О.О. Побутові підстави, правничий уклад і сучасний культурний поступ 
міжнародного права. Антологія української юридичної думки. Київ, 2004. Т. 8: Міжнародне 
право. С. 334.
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звичаїв війни та формування сучасного міжнародного гуманітарного права. 
Він – автор і окремої праці «Записка о реформе местных налогов в Прус-
сии в 1893 г.» (Санкт-Петербург, 1894). Писав про Брюссельську міжнародну 
«цукрову конвенцію» та про регулювання закупок цукру. Науковий доробок 
ученого в царині міжнародного права досліджували В. Е. Грабар, Л. Г. За-
блоцька, К. О. Савчук та інші998. Низку його робіт нині перевидано.

Особливе визнання дістали праці з міжнародного права П. М. Богаєв-
ського. Його ґрунтовне дослідження «Красный Крест в развитии междуна-
родного права» (Москва, 1906–1913. Ч. 1–2) є яскравим прикладом розвитку 
гуманітарних норм, а сам автор був визнаний кращим знавцем історії Чер-
воного Хреста на батьківщині та за кордоном. Цій тематиці були присвячені 
й окремі його статті та французькомовні праці. Для КЮТ учений підготував 
доповідь «Пятидесятилетие в международной и общественной жизни Крас-
ного Креста (1863–1913)». Також він вивчав питання федералізму та історію 
російської політики відносно чорноморських проток Босфор і Дарданелли. 
Разом зі своїм вчителем професором Л. О. Камаровським він редагував збір-
ник 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. Камаровського999. 
Лекцій з міжнародного права, які він читав у ККІ, були видані студентами у 
1914 році1000.

Короткий період (1919–1920 рр.) лекції з міжнародного права в КЮІ чи-
тав Б. С. Міркін-Гецевич. Щоправда, наукові праці він друкував уже в емі-
грації. Вчений розробляв проблеми міжнародного та порівняльного консти-
туційного права, зокрема, обґрунтував концепцію раціоналізованого парла-
ментаризму.

Харківських міжнародників представляв В. А. Ястржембский. Він – ав-
тор фундаментальної праці «О капитуляциях в Оттоманской империи» (Хар-
ків, 1905). Дослідник розглядав історію розвитку інституту капітуляцій та 
правовий режим іноземців у Туреччині. Насамперед зауважимо, що капіту-

998  Грабарь В. Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647–
1917). Москва: Изд. АН СССР, 1958. 491 с. Заблоцкая Л. Г. История развития науки международ-
ного права в Киевском университете в дооктябрский период : автореф. дис. … канд. юрид. наук 
: 12.00.10 / Киев. гос. ун-т. Киев, 1991. 27 с.; Савчук К.О. Отон Отонович Ейхельман – видатний 
представник київської школи міжнародного права. Часопис Київського ун-ту права. 2009. № 3. 
С. 236–242.

999  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 146.

1000  Богаевский П. М. Специальный курс международного права (Торговые трактаты). Крат-
кий конспект лекций, читанных в весенний семестр 1914 г. в Киевск. коммерч. ин-те. Киев: изд. 
студентов С. Любовского и А. Хволеса, 1914. 70 с.
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ляції – це добровільні довічні привілеї від султана, які надавалися переважно 
іноземцям. Їх поширення В. А. Ястржембский пояснював тим, що турецька 
держава, яка була заінтересована у розвитку торгових, культурних та інших 
відносин із зарубіжними країнами, щоб забезпечити належну безпеку іно-
земцям, надавала їм додаткові правові гарантії (індивідуальні капітуляції). 
Як зазначав сам автор, користуючись такими пільгами і заходами безпеки, 
яких не мали навіть піддані султана, іноземці швидко заполонили турецькі 
володіння. Також професор дослідив історію розвитку, тогочасне становище 
й діяльність консульських установ Туреччини та особливості їх юрисдикції 
в цивільних, торговельних і кримінальних справах. 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, присвя-
чена історії становлення норм міжнародного річкового права: «Договорные 
реки: Очерки истории и теории международного права» (Казань, 1895), зро-
била йому ім’я в науці міжнародного права. Сучасні ж учені-міжнародники 
найбільш значним досягненням ученого вважають його тритомну доктор-
ську дисертацію «Всеобщие административные союзы государств» (Одеса, 
1897). І дійсно, його внесок у становлення й розвиток міжнародного адміні-
стративного права і формування концепції інституціоналізації міжнародного 
права не викликає заперечень. Окремі глави дисертації (про Міжнародний 
союз для виміру землі, Всесвітню телеграфну спілку, Всесвітній поштовий 
союз, Міжнародний союзу мір і ваг, Міжнародний союз із охорони про-
мислової власності, Міжнародний союз для друку митних тарифів, Міжна-
родний союз для охорони літературно-артистичної власності та інші) були 
опубліковані вченим як невеликі самостійні книжки (усього – 18). Цій же 
темі присвячувався його нарис «Учение о международной администрации» 
(Одеса, 1902). Фундаментальністю вирізнялися і підручники вченого з між-
народного права: «Введение в курс международного права» (Одеса, 1901), 
«Учебник международного права, публичного и гражданского» (Одеса, 
1902, 1904). Творча спадщина вченого була згадана в радянській літературі 
(В. Е. Грабар, Д. Б. Левін), а нині аналіз його міжнародно-правових ідей здій-
снив київський дослідник К. О. Савчук1001.

На ОВЖК міжнародне право викладали К. О. Кузнецов та О. Я. Шпаков. Од-
нак спеціальних праць з міжнародно-правової проблематики вони тоді не друку-

1001  Савчук К. А. Вклад Петра Евгеньевича Казанского в развитие мировой и отечественной 
науки международного права. Альманах международного права. 2011. Вып. 3. С. 221–226; Сав-
чук К. О. Міжнародно-правові ідеї Петра Євгеновича Казанського та їх значення для сучасної 
науки міжнародного права. Часопис Київського університету права. 2011. № 4. С. 339–343.
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вали. Але зауважимо, що докторська дисертація з державного права К. О. Кузне-
цова була присвячена англійській палаті общин, а професор О. Я. Шпаков спе-
ціальну міжнародно-правову тематику розпочав досліджувати вже працюючи в 
ОІНГ та на науково-дослідній кафедрі «Сучасних правових проблем».

Вивчення церковного права як сукупності норм, які визначають вну-
трішнє 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 по-
літичних наук читали богослів’я догматичне та моралістичне і тлумачення 
священного писання та церковну історію. В штати університетів було вве-
дено посаду професора-богослова. Лише Статутом 1863 р. на юридичних 
факультетах була утворена галузева кафедра «церковного законознавства». 
У 1873 р., на підставі окремого розпорядження МНО, був встановлений по-
рядок зведення в наукові ступені магістра та доктора церковного законоз-
навства. Натомість самостійна кафедра церковного права та церковне право 
як предмет викладання і як галузь правознавства були запроваджені в росій-
ських університетах вже наступним Статутом 1884 року.

У досліджуваних вишах обсяг вивчення церковного права був різний. 
Якщо на вищих жіночих курсах, в КЮІ та Н(О)ВМІ його читали на універ-
ситетському рівні, то начальними планами комерційних інститутів вивчення 
церковного права не передбачалося. Студенти ККІ та ХКІ слухали загальний 
курс богослів’я.

Серед київських учених проблемами церковного права цікавилися 
П. П. Соколов та Ф. І. Міщенко. Фахівцем церковного права був П. П. Соко-
лов. Він брав участь у роботі КЮТ, зокрема відомі його доповіді «Развод по 
нарушению супружеской неверности в практике духовного суда» та «Памяти 
профессора Н. С. Суворова». Обидві дисертації професора були зосереджені 
на дослідженнях проблем канонічного права. Магістерську роботу «Церков-
но-имущественное право в греко-римской империи. Опыт историко-юриди-
ческого исследования» (Новгород, 1896) він присвятив проблемам майново-
го церковного права. Докторська дисертація «Русский Архиерей из Визан-
тии 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 аналізу1002.

1002  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 149.
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Кафедру церковного права в КЮІ обіймав професор Київської духовної 
академії Ф. І. Міщенко. У 1907 р. він захистив дисертацію на ступінь ма-
гістра богослів’я за темою «Речи святого апостола Петра в книге деяний 
апостольських» (Київ, 1907). Також учений вивчав церковний устрій за цер-
ковними канонами. Результатом таких досліджень стала розвідка «Церков-
ное устройство христианских общин (парикий) ІІ та ІІІ века» (Київ, 1908). 
Спеціальну працю він присвятив Собору руської церкви1003. Після революції 
Ф. І. Міщенко був членом передсоборної ради з утворення Української авто-
кефальної православної церкви, співпрацював з урядом Української держави 
(був членом ученого комітету і комісії законодавчих внесень при міністерстві 
віросповідань). За радянської влади він – співробітник ВУАН. Як член Ві-
зантологічної комісії академії (з 1926 р. був її головою) підготував працю «З 
історії східновізантійської культури. Споріднення і шлюб» (1927).

В одеських вишах церковне право викладав професор-богослов О. І. По-
кровський. У його науковому доробку, окрім вже згаданих вище філософ-
сько-богословських робіт, є праці, присвячені аналізу цивільних та церков-
них шлюбів1004, творчості професора О. П. Лебєдєва1005 та кілька рецензій на 
твори з церковного права.

Розвиток вітчизняного кримінального права та судочинства нероз-
ривно пов’язаний зі становленням кримінального законодавства. На теренах 
України для регулювання кримінально-правових відносин застосовувалися 
Литовський статут, Магдебурзьке право та кримінальні акти Російської ім-
перії (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 за-
кони для окремих регіонів імперії). Такий масив законодавчого матеріалу був 
основою для активної творчості та формування плеяди видатних вітчизня-
них криміналістів. Оцінюючи їх здобутки, сучасні дослідники справедливо 
зауважують, що 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 науково-пра-

1003  Мищенко Ф. И. К вопросу о составе предстоящего Собора русской церкви. Киев, 1906. 
62 с.

1004  Покровский А.И. Гражданские и церковные браки древних христиан. Канонико-литур-
гический очерк. Сергиев Посад, 1915. 46 с.

1005  Покровский А.И. Профессор Алексей Петрович Лебедев (Некролог). Сергиев Посад, 
1908. 28 с. 
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вових досліджень було покладено на відділенні «моральних і політичних 
наук» університетів Російської імперії. Університетським статутом 1804 р. 
утворювалася кафедра прав цивільного та кримінального судочинства Ро-
сійської імперії. А на підставі «Положения о производстве в ученые степе-
ни» від 20 січня 1819 р. можна було здобувати науковий ступінь за «класом 
наук»: право російське: публічне, цивільне і кримінальне. Відтоді, як при-
йняли Статут 1835 р., викладання кримінально-правових дисциплін зосеред-
жувалося на кафедрі законів поліцейських і кримінальних. Із 1837 р. науко-
ва 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 «кримі-
нальне право». На основі Статуту 1863 р. була утворена самостійна кафе-
дра 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: 
Г. В. Демченко, М. В. Самофалов, М. М. Паше-Озерський, Є. М. Кулішер, 
професорський стипендіат С. К. Лібіна, так і юристи-практики: О. М. Бутов-
ський, О. Д. Щербак, О. С. Гольденвейзер та П. Л. Горецький.

Значне місце в науковій спадщині професора Г. В. Демченка посідають 
праці з кримінального права. 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 
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 підго-
тував 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, непо-
лнота и недостаток уголовного закона» (Санкт-Петербург, 1904), «Фойниц-
кий И. Я.» (Київ, 1914). Спеціальну працю вчений присвятив кримінологу 
Ч. Ломброзо1006.

Тривалий час кримінальне право в ККІ та на КВЖК вів юрист-практик, 
член Київського окружного суду М. В. Самофалов. Викладацьку діяльність 
як приват-доцент він розпочав в Університеті св. Володимира ще 1886 р., де 

1006  Демченко Г. В. Ломброзо и его значение для науки уголовного права. Киев, 1912. 19 с.
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читав лекції та вів практичні заняття з кримінального судочинства. Керував 
роботою професорських стипендіатів. Є відомості про його участь у підго-
товці «Зауважень на проект Кримінального Уложення (майнові посягання)» 
(1886 р.). Однак власних опублікованих праць М. В. Самофалов не мав.

Відомий київський адвокат і громадський діяч О. С. Гольденвейзер ба-
гато років очолював київську адвокатуру (фактично був її засновником), 
головував у розпорядницькому комітеті Київської консультації присяжних 
повірених. Як юрист-практик він більше тяжів до цивілістики, а його на-
укові інтереси охоплювали питання кримінального права. За своїми погля-
дами вчений був європейцем, симпатизував всім культурним завоюванням 
Заходу. Юриспруденція для нього була лише знаряддям для застосування 
принципів моралі, зокрема соціальної справедливості. Він був авторитет-
ним і доволі популярним адвокатом. Упродовж 38 років своєї адвокатської 
кар’єри О. С. Гольденвейзер жодного разу не виступав цивільним позивачем, 
і навіть коли виконував обов’язки присяжного засідателя, не виніс жодного 
обвинувального вироку. Був переконаний, що суд є лише знаряддям, хоч і 
поганим, але єдиним в умовах російської дійсності, щоб зламати зсереди-
ни «гріховну» установу – суд людини над людиною1007. Окрім адвокатської 
діяльності, вчений активно займався науковими дослідженнями. Найвідомі-
шою його працею була робота «Преступление как наказание, а наказание 
– как преступление. Этюды, лекции и речи на уголовные темы» (Київ, 1908). 
Книга стала блискучим зразком кримінально-правової думки і поповнила 
скарбницю вітчизняного правознавства. Вона вміщує дев’ять самостійних 
частин, перша з яких присвячена юридичному аналізу твору Л. М. Толсто-
го «Воскресение»1008. Характеристику праці вже здійснено автором1009. У 
1911 р. київські адвокати, як подарунок з нагоди 35-річного ювілею адвокат-
ської діяльності О. С. Гольденвейзера, піднесли йому перевидання цієї книги 
із заголовком «Преступление как наказание, а наказание – как преступление. 
Мотивы толстовского «Воскресения» (Київ, 1911). До речі, книга була пере-
кладена на всі європейські мови.

1007  Міхневич Л. В. Олександр Соломонович Гольденвейзер: життєвий і творчий шлях адво-
ката та вченого-гуманіста. Пенітенціарна наука і практика крізь призму юридичної біографіс-
тики: матеріали круглого столу (Київ, 07 квітня 2014 р.) / відп. ред.: І. М. Копотун, С. Г. Сте-
ценко, О. В. Сокальська, Т. П. Ткач. Київ: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. C. 58.

1008  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 147–148.

1009  Міхневич Л. В. Олександр Соломонович Гольденвейзер: життєвий і творчий шлях адво-
ката та вченого-гуманіста. Пенітенціарна наука і практика крізь призму юридичної біографіс-
тики: матеріали круглого столу (Київ, 07 квітня 2014 р.) / відп. ред.: І. М. Копотун, С. Г. Стецен-
ко, О. В. Сокальська, Т. П. Ткач. Київ: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. C. 59–60.
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Інтерес ученого до питань гуманізації кримінального права, демокра-
тичного правосуддя, системи покарання, пенітенціарної системи та участь 
у міжнародних юридичних конгресах (Париж, Будапешт, Вашингтон) акти-
візували його громадську діяльність. Він організував та впродовж 14 років 
очолював Товариство допомоги особам, звільненим із місць ув’язнення, зби-
рав кошти на харчування та лікування дітей Рубішовської колонії для непо-
внолітніх злочинців. Ця діяльність вилилась у низку досліджень у галузі пе-
нітенціаристики. Так, за результатами Паризького пенітенціарного конгресу 
він підготував праці про систему суду та систему покарань1010. Готуючись до 
поїздки у складі російської групи на міжнародний пенітенціарний конгрес у 
Вашингтон, учений написав статті «К предстоящему пенитенциарному кон-
грессу в Вашингтоне» та «О международном пенитенциарном конгрессе в 
Вашингтоне»1011. На цьому міжнародному форумі він представляв Київську 
виправну колонію. З конгресу правник повернувся з глибокими переконання-
ми про доцільність застосування невизначених вироків та про необхідність 
побудови системи боротьби з дитячою злочинністю на засадах превенції. Ці 
його ідеї були опубліковані у працях «Питання про малолітніх на міжнарод-
ному пенітенціарному конгресі в Вашингтоні» (Київ, 1911) та «Про міжна-
родний пенітенціарний конгрес у Вашингтоні» (Київ, 1912). Окрім цього, 
О. С. Гольденвейзер із 1904 р. став членом Російської групи Міжнародного 
союзу криміналістів. Він брав участь в організації п’ятого Київського з’їзду 
цієї групи – входив до організаційної комісії та обирався віце-головою з’їзду.

У дореволюційний час були опубліковані перші праці М. М. Паше-Озер-
ського. Він брав участь у роботі КЮТ (певний час був його секретарем). 
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»1012. Аналіз цієї праці 
вже висвітлювався1013. Погляди науковця на процедуру віддання до суду як 

1010  Гольденвейзер А. С. Современная система наказаний и ее будущность по трудам париж-
ского пенитенциарного конгресса. Приложение к протоколам Киевского Юридического Обще-
ства за 1895 г. Киев: Тип. П. Барского, 1896. 136 с.; Гольденвейзер А. С. Устные заявления сторон 
вместо чтения обвинительного акта. Журнал Министерства юстиции. 1898. № 9. С. 221–228.

1011  Гольденвейзер А. С. К предстоящему пенитенциарному конгрессу в Вашингтоне. Право. 
1909. № 15. С. 951–953; Гольденвейзер А. С. О международном пенитенциарном конгрессе в 
Вашингтоне. Труды Киевского юридического общества, состоящего при Императорском Уни-
верситете Св. Владимира за 1909–1910 гг. Киев, 1912. С. 419–441.

1012  Паше-Озерский Н. Н. Об «Опасном состоянии» личности преступника. Труды Киевско-
го юридического общества, состоящего при Императорском Университете Св. Владимира за 
1911, 1912, 1913 и 1914 гг. Киев, 1915. С. 13–50.

1013  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 148.
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важливу стадію провадження кримінальної справи, відбиті у пробній лекції 
«О предании суду» (Київ, 1916), нині називають взірцем гуманізму та демо-
кратії1014. Блискучим зразком вітчизняної кримінально-правової думки стала 
праця «Реабилитация осужденного» (Київ, 1918), яка стала магістерською 
дисертацією вченого. Ним були підготовлені й праці: «Карательный меха-
низм Уголовного Уложения 1903 г.» (Київ, 1911), «Международный Союз 
криминалистов и проблемы международной преступности» (Саратов, 1916), 
«Судоустройство. Курс лекций» (Київ, 1917. Ч. І.), «Об уголовной ответ-
ственности нотариусов» (Київ, 1918)1015. Але свій талант ученого-криміна-
ліста 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 від-
дання до суду, купівлю краденого, привід звинувачених. Досліджуючи кри-
мінальну відповідальність неповнолітніх, він виступав за утворення особли-
вих притулків чи колоній для неповнолітніх злочинців. Вивчав можливість 
встановлення покарання за самовільне припинення роботи. Окрему публіка-
цію присвятив проблемі злочинності та впливу на її ріст пияцтва. Але біль-
шість його праць присвячені цивілістиці.

У 1918–1920 рр. у київських вишах працював приват-доцент Санкт-
Петербурзького університету Є. М. Кулішер. Друкованих праць ученого за 
цей період не знайдено. Але він уже був відомим автором, досліджував про-
блеми алкоголізму з точки зору кримінального права, підготував доповідь 
«Особые меры по отношению к преступным алкоголикам» (прочитана на 
Першому Всеросійському з’їзді боротьби із пияцтвом) та працю «Алкого-
лизм как фактор преступности» (Санкт-Петербург, 1908). Окрему розвідку 
правознавець присвятив питанню відповідальності посадовців1016. Є. М. Ку-
лішер захоплювався творчістю Ч. Діккенса, вивчав діяльність міської та зем-
ської поліції в західноєвропейських країнах1017. 

1014  Костенко О. М., Кваша О. О. Розвиток кримінально-правових ідей в Україні з кінця ХVІІІ 
до початку ХХ століття. Антологія української юридичної думки: в 10 т.; редкол.: Ю. С. Шем-
шученко (голова) та ін. ; упоряд.: О. М. Костенко, О. О. Кваша ; відп. ред. О. М. Костенко. Київ: 
Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. Т. 7. С. 43.

1015  Міхневич Л. В. Професор М. М. Паше-Озерський – риси наукової кар’єри. Наукова спад-
щина професора В. С. Кульчицького (1919–2009) і сучасність: зб. матеріалів ХХІV Міжнародної 
історико-правової конференції (28 квітня – 1 травня 2011 р.). Львів: Видавничий центр ЛНУ 
імені Івана Франка, 2011. С. 74.

1016  Кулишер Е. М. Судебное преследование должностных лиц. (Порядок возбуждения дел и 
предания суду). Москва, 1907. 35 с.

1017  Кулишер Е. М. Диккенс как криминалист. Москва, 1912. 12 с.; Кулишер Е. М. Городская 
и земская полиция в некоторых западно-европейских государствах. Санкт-Петербург, 1909. 50 с.



341Наукова спадщина правознавців некласичних вищих навчальних закладів...

Практичні заняття з кримінального права у київських вишах вів суддя 
О. Д. Щербак, але наукових праць тоді він не готував.

У пореволюційний час кілька професорських стипендіатів Київського 
університету розпочали свою викладацьку діяльність у вишах міста. Зокре-
ма, асистентка юридичного відділення КВЖК С. К. Лібіна вела заняття з кри-
мінального права. Вона працювала під керівництвом професора Г. В. Дем-
ченка. Вже у 1917 р. молода дослідниця подала своєму керівнику 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 пра-
цю (ймовірно, магістерська дисертація) «Нищенство (пёстрые наброски)» з 
правками Г. В. Демченка1018. Робота присвячена кримінально-правовим ас-
пектам жебрацтва в Росії та за кордоном.

Потрібно віддати належну увагу й творчому доробку харківських учених, 
спеціалістів у галузі кримінального права та процесу. Втім, варто зауважити, 
що в ХКІ курс кримінального права як самостійний не викладався. Основи 
кримінального права студенти вивчали лише в межах курсу «загальної теорії 
права», а слухачі педагогічного відділення – в межах курсу «законознавство». 
Ці дисципліни вели й викладачі-криміналісти О. Д. Кисельов, Л. Я. Таубер та 
В. С. Трахтеров. Приват-доцент В. С. Трахтеров в той час наукових праць не 
мав, але уже за радянської доби став відомим ученим-криміналістом.

Натомість О. Д. Кисельов після закінчення юридичного факультету Хар-
ківського університету у Німеччині слухав лекції К. Біндінга та Ф. фон Ліс-
та. Безпосередньо в А. Бертільона вивчав метод ідентифікації злочинців. 
Для своїх студентів професор підготував «Конспект по судоустройству» 
(Харків, 1899). Вже у 1901 р. ним була опублікована праця «Личность как 
объект карательного правоотношения» (Харків, 1901). Дослідник цікавив-
ся також проблемою психологічних підстав кримінальної відповідальності 
й у 1903 р. в Університеті св. Володимира він захистив дисертацію «Пси-
хологическое основание уголовной ответственности» (Харків, 1903). Про-
аналізувавши позитивне право і думки провідних криміналістів, учений 
дійшов висновку, що при застосуванні кримінальної відповідальності ви-
рішальне значення має психологічний стан особистості в період підготовки 
злочину та в момент його вчинення, а також колишній досвід злочинця. 
Саме тому дослідник був переконаний, що при визначенні й закріпленні 
в законах кримінальних санкцій більш повно мають враховуватися пси-
хологічні аспекти особистості. Згодом, у 1910 р., за підтримки професора 

1018  Берзін П. С. Київська школа кримінального права (1834–1960 рр.) : історико-правове до-
слідження. 2-ге вид. переробл. і доповн. Київ: «ВД «Дакор», 2013. С. 993–994.
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М. С. Бокаріуса О. Д. Кисельов започаткував викладання юристам курсу 
криміналістики.

Низку оригінальних праць опублікував харківський адвокат Л. Я. Тау-
бер. Його магістерська робота «Жалоба потерпевшего при преступлениях 
неофициальных» (Харків, 1909) порушувала актуальні проблеми захисту 
прав потерпілих від злочинів. Він вивчав поняття потерпілого й у більш 
ранній роботі1019. Цікава його праця «О реформе местного суда» (Харків, 
1908). До творчого доробку правознавця належать і розвідки «Гражданские 
ответчики и третьи лица в уголовном процессе» (Санкт-Петербург, 1898), 
«Восстановление сроков по уголовным делам» (Петроград, 1916). Вчений 
досліджував спільність кримінального і цивільного судочинства, смертну 
кару, кримінальний вирок і окремі ухвали та їх оскарження, змагальність в 
кримінальному та цивільному процесах, архаїзми Уложення про покаран-
ня1020. 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, що питан-
ня, які властиві кримінальному і цивільному судочинству, мають регулю-
ватися спільними нормами (наприклад, порядок оскарження кримінальних 
вироків та рішень цивільних судів). Така уніфікація норм та єдині принци-
пи і підходи до вирішення однакових питань кримінального та цивільного 
судочинства, як зазначав Л. Я. Таубер, дадуть позитивний досвід обом галу-
зям. Відтак, у разі створення судового права як науки і галузі законодавства, 
вдасться уникнути розбіжностей при вирішенні питань в кримінальному та 
цивільному процесах.

Не менш яскравими вченими були представники одеської школи кримі-
нального права В. М. Палаузов, В. В. Сокольський та Є. Я. Немировський, 
які викладали кримінальне право і судочинство в Н(О)ВМІ та на ОВЖК. 
Професор В. М. Палаузов один із перших дослідив демократичні основи 
правосуддя. Його магістерська дисертація торкалася проблеми участі на-
селення в кримінальній юстиції («К вопросу о форме участия народного 
элемента в уголовной юстиции» – Одеса, 1878), а докторська – «Постановка 
вопросов присяжным заседателем по русскому праву. Содержание вопросов. 
Сравнительное исследование» (Одеса, 1885), детально розкривала пробле-
му постановки професійним суддею питання, на яке мають дати відповідь 

1019  Таубер Л. Я. Понятие потерпевшего в уголовном праве. Журнал Министерства юсти-
ции. 1907. № 5. С. 1–71.

1020  Таубер Л. Я. Уголовный приговор и частные определения, и их обжалование. Санкт-
Петербург, 1913. 16 с.; Таубер Л. Я. Иск, обвинение и состязательное начало (Процессуальные 
параллели). Вестник Гражданского права. 1917. № 1. С. 70–105; № 2. С. 76–100.
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присяжні. Здійснивши детальний аналіз кримінального процесуального за-
конодавства Англії, Франції, Німеччини, Австрії та Росії, автор дійшов ви-
сновку, що найточніше визначення суддею змісту питання для присяжних є 
необхідною умовою винесення дійсно справедливого і правомірного вироку. 
Як зазначав учений, вирішальним для присяжних є відповідь про вину і по-
карання підсудного, тому суддя вправі формулювати питання про його ви-
нуватість як в цілому, так і щодо конкретних фактичних обставин, виявлених 
у ході слідства. 

Науковий доробок В. М. Палаузова не обмежується двома дисертація-
ми. Проблемі суду присяжних присвячені окремі його праці1021. До наукових 
інтересів цього дослідника входили також питання принципів судочинства, 
реформування кримінального права1022. Значна кількість статей та заміток 
правознавця розкидано по численним періодичним виданням: «Журнал 
гражданского и уголовного права», «Записки Императорского Новороссий-
ского университета», «Юридические летописи», «Журнал Министерства на-
родного просвещения». Він читав окрему доповідь про віддання до суду «О 
предании суду в обвинительном процессе: лекция, читаемая в актовом зале 
Новороссийского университета в марте 1880 г.» (Одеса, 1880), рецензував 
підручник із кримінального процесу В. К. Случевського.

Професор В. В. Сокольський у Н(О)ВМІ у 1920 р. вів кримінальне право. 
Хоча він і був доктором кримінального права, але окрім двох дисертацій, захи-
щених в Університеті св. Володимира, інших праць за відповідною тематикою 
науковець не готував. Його магістерська дисертація «Главнейшие моменты 
в истории повального обыска» (Київ, 1871) та докторська – «О нарушениях 
уставов монетных. Историко-юридическое исследование» (Київ, 1873) отри-
мали неоднозначну оцінку наукової спільноти. Зокрема, визнаний авторитет 
в галузі кримінального права О. Ф. Кістяківський дав негативний відгук на 
докторську дисертацію В. В. Сокольського. Можливо, ці події вплинули на по-
дальшу його діяльність, сферою наукових інтересів якого стали загальна істо-
рія права, історія римського права, державне та поліцейське право.

Незмінним викладачем кримінального права і судочинства на ОВЖК був 
Є. Я. Немировський. Його магістерська робота на тему: «Отношение приго-

1021  Палаузов В. Н. Вопрос о миссии присяжных заседателей в новейшей русской литерату-
ре. Одесса, 1899. 77 с.; Палаузов В. Н. Миссия присяжных заседателей по проекту новой редак-
ции устава уголовного судопроизводства. Одесса, 1903. 26 с. 

1022  Палаузов В. Н. Вступительная лекция по уголовному судопроизводству. Одесса, 1881. 
18 с.; Палаузов В. Н. Критические замечания на проект общей части русского уголовного кодек-
са. Одесса, 1883. 16 с.; Палаузов В. Н. Замечания на проект особенной части русского уголовно-
го уложения. Одесса, 1885. 15 с.; Палаузов В. Н. К вопросу о будущем нашем уголовном кодексе. 
Одесса, 1894. 133 с.
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вора к обвинению. Уголовно-юридическое исследование» (Київ, 1906) – це 
ґрунтовне порівняльне дослідження проблеми остаточного формулювання 
вироку в англійському, французькому, італійському, німецькому та російсько-
му праві. У 1917 р. учений опублікував монографію «Основные начала науки 
уголовного права» (Одеса, 1917). Великий нарис «Вопрос о привычных и 
профессиональных преступниках в науке уголовного права и в нашем но-
вом уголовном уложении» вчений опублікував в «Журнале Министерства 
юстиции» (1904, № 7, 8), де вивчав існуючі в науці, законодавствах і судо-
вій практиці Західної Європи погляди на звичну і професійну злочинність 
та виділив ознаки понять «звичка» і «промисел», які використовувалися в 
кримінальному уложенні. В дорадянський час вийшли друком і підготовлені 
науковцем навчальні посібники «Задачи по уголовному праву» (Одеса, 1910) 
та «Учебник уголовного права. Общая часть» (Одеса, 1919).

У Н(О)ВМІ кримінальне право читав професорський стипендіат 
Г. С. Цинбарг, але друкованих праць молодого дослідника нами не вияв-
лено.

Отже, вчені-публіцисти досліджуваних вишів підготували сотні моно-
графічних праць та десятки авторських підручників з державного, поліцей-
ського (адміністративного), фінансового, міжнародного, церковного права 
та кримінального права і процесу. Високого рівні досягли розробки корифе-
їв-державників, які досліджували загальні питання теорії державного права 
(предмет, принципи, методологію, джерела, систему), поняття держави, її 
елементів, сутність державної влади, представницьку владу, проблеми ле-
гітимації державної влади, юридичну відповідальність посадовців, питання 
федералізму та союзної держави, правовий статус особи, місцеве управлін-
ня та самоуправління; з’ясовували зміст понять «конституційна», «правова» 
держава, «суверенітет». Вчені розроблялися й конституційні начала україн-
ської державності, зосереджували увагу на доктрині правової держави, кон-
ституціоналізму, виборчого права, форм правління та устрою.

Вчені-поліцеїсти досліджували проблеми поліцейського (адміністратив-
ного) права, вивчаючи завдання і межі науки поліцейського права, диску-
туючи про предмет поліцейського, адміністративного права та права вну-
трішнього управління, обґрунтовуючи проблеми публічного речового права. 
Окремі праці в цій галузі присвячені російським центральним і місцевим 
установам управління та міському громадському управлінню. Наукові інтер-
еси адміністративістів торкалися предмета, завдань поліцейського права та 
цілей державного управління. Вивчали й історію, зміст, основні риси адмі-
ністративної юстиції, розробляли фабричне законодавство, зокрема питання 
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охорони праці малолітніх і жінок, відповідальність фабрикантів за виробни-
чий травматизм, зміст договорів особистого найму і учнівського договору. 

Наукові роботи у сфері фінансово-правової науку торкалися питань пра-
вового регулювання державних доходів і видатків, теорії місцевих видатків, 
фінансової політики, податкової та бюджетної систем, банківського, бюджет-
ного права. Велося теоретичне опрацювання поняття «бюджетне право».

У царині міжнародного права широкого розвитку набули теоретичні пи-
тання (задачі, джерела, система, види суб’єктів міжнародного права), об-
ґрунтовано існування загальних принципів міжнародного права, класифі-
ковано норми міжнародного права, приділено особливу увагу праву війни, 
гуманітарним нормам міжнародного права, історії Червоного Хреста, історії 
дипломатії, діяльності консульських установ. Було закладено основи міжна-
родного та порівняльного конституційного права, міжнародного адміністра-
тивного права.

Вчені-криміналісти розробляли принципи гуманної пенітенціарної сис-
теми та патронату, обмеженої відповідальності дітей та жінок. Досліджу-
валися сутність понять «злочин», «осудність», «купівля краденого»; про-
цедури 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 міської та земської поліції, закладені 
основи української криміналістики. Вони зосереджували увагу й на дослі-
дженнях спільності кримінального і цивільного судочинства, змагальності, 
статусу цивільних відповідачів та третіх осіб в кримінальному процесі. Ви-
вчалися поняття і сутність смертної кари, кримінального вироку і окремих 
ухвал суду. Було запропоновано ідею виділення окремої науки судового 
права. Привертали увагу дослідників демократичні основи правосуддя, зо-
крема участі населення в кримінальній юстиції, остаточного формулюван-
ня вироку, суду присяжних.

Окрім того, вчені досліджуваних закладів вивчали канонічне (церковне) 
право. Науковці готували біографічні нариси про творчість видатних про-
фесорів-сучасників, активно рецензували літературні новинки, аналізували 
праці іноземних вчених, публікували навчальну літературу з відповідних га-
лузей права. Врешті, висловлені ними наукові ідеї нерідко були новаторськи-
ми і стали істотним поштовхом та джерелом розвитку української юридичної 
науки.
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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 дора-
дянської доби. Сучасні вчені переконані, що вітчизняна цивілістика доре-
волюційного 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 науко-
ві напрями цивілістичних досліджень. Сузір’я видатних науковців працюва-
ло 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 церковно-
го 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 до-
сліджуваних вишів 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 су-
дочинство (разом з дослідженнями вексельного, морського та конкурсного 
права).

Широкого розмаху набуло наукове вивчення та переосмислення поло-
жень римського права. Ще на початку ХІХ ст. при заснуванні університе-
тів римське право було визнане одним із головних предметів навчання. А 
відповідно до університетського Статуту 1835 р. на юридичних факультетах 
було утворено галузеву кафедру «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 магістра та доктора з «права рим-
ського» 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 
«римське законознавство» було віднесено до другорядних предметів для іс-
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питів на ступінь магістрів цивільного та кримінального законознавства. Уже 
в 1844 р. романісти здобували науковий ступінь з цивільного права. За Стату-
том 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 науко-
вого опрацювання римського права, коли в Берлінському університеті від-
крили «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, зокрема «історією римського права», «системою римсько-
го права», «догмою римського права». Однак в окремих вишах у навчаль-
ні плани були введенні курси в обмеженому обсязі, зокрема в ККІ читали 
«основи цивільного права» (римське приватне право), а в Н(О)ВМІ – «істо-
рію римського права та інституції римського права».

Потужною була київська школа римського права. Її представники 
О. М. Гуляєв, М. М. Катков, В. І. Синайський, А. К. Мітюков, В. В. Карпека, 
А. Е. Кристер, І. Я. Фаас мали значні наукові досягнення.

Професор О. М. Гуляєв пройшов «берлінське стажування» одним із пер-
ших російських учених. Уже в 1891 р. він захистив магістерську дисертацію 
з римського права за монографією «Предбрачный дар в римском праве и в 
памятниках византийского законодательства» (Дерпт, 1891). Робота мала іс-
торично-догматичний характер, вирізнялася «винятковою витримкою і по-
слідовністю» та безпосереднім вивченням і використанням першоджерел. 
Римському праву була присвячена й пробна лекція вченого «Об отношении 
русского гражданского права к римскому» (Київ, 1894). Безперечно цінними 
є його думи про завдання викладання римського права. Він відмічав важливу 
роль римського права, був переконаний, що вся правова наука заснована на 
джерелах римського права1023. Але більшість його робіт були присвячені про-
блемам діючого права.

1023  Гуляев А. М. Современные задачи преподавания римского права. Журнал Министерства 
юстиции. 1909. № 2. С. 119–130.
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Відомим київським ученим-романістом був професор М. М. Катков. Він 
також пройшов берлінське стажування у «Російському інституті римського 
права». Працюючи на кафедрі римського права Демидовського юридичного 
ліцею (м. Ярославль), учений досліджував історію і догму римського пра-
ва, читав лекції з римського права, які, до речі, були опубліковані окремою 
книгою «Лекции по римскому праву, читаемые в Демидовском юридическом 
лицее исп. д. доцента М. М. Катковым в 1892/93 акад. году» (Ярославль, 
1892)1024. Уже в Києві він захистив обидві дисертації. Інституту спадкування 
присвячена його магістерська робота «Преемство в праве наследия по рим-
скому и современному праву» (Москва, 1904), де автор дослідив питання 
правонаступності у спадкуванні та особливості інституту спадкової транс-
місії. Докторська дисертація «Понятие права удержания в римском праве» 
(Київ, 1910) торкалася права утримання чужого майна як позасудового спо-
собу захисту прав. Ґрунтовну рецензію на цю працю підготував професор 
В. А. Удінцев1025. До аналізу творчості М. М. Каткова зверталась й автор да-
ного дослідження1026. Окрім згаданих двох дисертацій та курсу лекцій, про-
фесор опублікував посібник із римського права «Лекции по догме римско-
го права» (Київ, 1919). Він був активним учасником диспутів на захистах 
дисертацій, зокрема підготував рецензії на дисертації К. М. Смирнова та 
В. І. Синайського1027.

Як представник суспільно-історичного підходу до римського права 
В. І. Синайський вивчав його у розвитку. Окремі його праці «Подушный 
надел в древнем Риме» (Юр’їв, 1907), «История источников римского пра-
ва» (Варшава, 1911), «История римского государственного права в кратком и 
систематическом изложении» (Варшава, 1911) та обидві дисертації: «Очерки 
по истории землевладения и права в Древнем Риме. Вып. І. Усадебный надел 
и общинное землевладение в представлениях писателей римской древнос-
ти» (Юр’їв, 1908) і «Очерки по истории землевладения и права в Древнем 

1024  Міхневич Л. В. Становлення та розвиток кафедри торгового права Київського комерцій-
ного інституту. Науковий вісник НУБіП України. Київ, 2012. № 173. Ч. 1. С. 26 (Серія «Право»).

1025  Удинцев В. А. «Понятие права удержания в римском праве», исследование М. М. Кат-
кова (Киев. 1910. 177 стр.), представленное в Юридический факультет для соискания степени 
доктора римского права. Киев: Тип. акц. о-ва Н. Т.°

1026  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 137; 
Міхневич Л. В. Катков Михайло Мефодійович. Енциклопедія сучасної України. Київ: Поліграф-
книга, 2012. Т. 12. С. 464.

1027  Катков М. М. Рецензия на сочинение К. М. Смирнова «Банки и банковский депозит в 
Риме». Киевские университетские известия. 1910. № 7. С. 60–73; Катков М. М. Отзыв о диссер-
тации В. И. Синайского «Очерки по истории землевладения и права в древнем Риме ІІ–V веков». 
Киевские университетские известия. 1914. № 8. С. 11–17.
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Риме ІІ–V веков» (Київ, 1913) були присвячені вивченню римського права. 
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. Він довів відсутність у Римі общинно-родової, присадибної та сі-
мейної власності. Однак ці висновки були проігноровані як радянською, так і 
західною юридичною історіографією, для яких панівною залишилася теорія 
колективної власності на землю у римлян. Правом стародавнього Риму вче-
ний цікавився й надалі. У 1915 р. він 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 за-
головком «Апроприация и социализация в Древнем Риме» залишився в ру-
кописах.

Праці ще одного київського романіста професора А. К. Мітюкова міс-
тили історико-порівняльний аналіз римського та діючого права. Він стажу-
вався 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 «Хрестома-
тия по институциям гражданского права и гражданского процесса» (Київ, 
1908). Професор вивчав природу компенсації (заліку), історію екстраорди-
нарного процесу в епоху римського принципату, розробляв питання сімей-
ного та спадкового права1028. Оригінальністю відмічена його магістерська 
дисертація «Ответственность продавца за эвикцию в историко-сравнитель-
ном освещении» (Київ, 1906). Також привертають увагу дві його праці, при-
свячені аукціону – «Об аукционе в Риме» (Київ, 1903) та «Іn diem addiction, 
как частный случай аукционной продажи» (Київ, 1904). Натомість у руко-
писах 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 опу-
блікував 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). 

Римському праву була присвячена робота А. Е. Кристера «Задача изуче-
ния истории римського права. Вступительная лекция» (1917). При кафедрі 

1028  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 139–140.
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римського права Університету св. Володимира для підготовки до професор-
ського звання у професора М. М. Каткова був залишений І. Я. Фаас. Мо-
лодий дослідник, 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»1029.

Харківський учений С. Є. Сабінін в ХКІ читав цивільне право, але його 
праці переважно торкалися проблем римського права. Дисертацію він захис-
тив 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 зре-
ния гражданського права» (Харків, 1912) та статтю «К вопросу о значении 
юриспруденции в римском праве»1030. В журналі «Юридический вестник» він 
друкував огляди літературних новинок, зокрема рецензію на книгу І. О. По-
кровського «История римского права» (Санкт-Петербург, 1913).

В одеських вишах дослідження в галузі римського права вели К. М. Смір-
нов, С. П. Ніконов, Г. Ф. Блюменфельд, О. А. Бугаєвський. 

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 римсько-
го 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 право-
вих 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 исто-
рии римского права» (Харків, 1907. Ч. 1–2).

Романістикою цікався й Г. Ф. Блюменфельд. Він вивчав особливий вид 
заповіту «фідеїкоміс» у римському і візантійському праві1031. 

Спеціальних праць із римського права О. А. Бугаєвського нами не зна-
йдено. Проте він активно рецензував нові книги, зокрема підготував огляди 

1029  Фаас И. Я. Рецензия Ефимов В. В.  Догма римского права. Право и жизнь. Киев, 1918. 
№ 7–8. С. 31–33.

1030  Сабинин С. Е. К вопросу о значении юриспруденции в римском праве. Юридический 
Вестник. Москва, 1913. Кн. IV. С. 200–206.

1031  Блюменфельд Г. Ф. К истории фамильного фидеикомисса в римском и византийском 
праве. Журнал Министерства юстиции. 1912. № 3. Март. С. 116–150.
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праць Р. Штаммлера «Задачи по римському праву» та З. Шлоссмана «Litis 
Contestatio», присвячену історії римського процесу. 

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 ста-
новлення цивілістики та її системне наукове опрацювання на українських 
територіях, що входили до складу Російської імперії, розпочалося із засну-
ванням університетів. Спочатку було утворено кафедру прав цивільного та 
кримінального судочинства. А «Положением о производстве в ученые степе-
ни» від 20 січня 1819 р. було встановлено окремий клас наук «право росій-
ське: 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, осо-
бливі і місцеві з судочинством», а з 1844 р. наукова атестація за спеціаль-
ністю «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. кафе-
дра отримала нову назву – «цивільне право і цивільне судочинство». Відтоді 
було виокремлено й самостійну кафедру «торгового права і торгового судо-
чинства».

У досліджуваних вишах цивільно-правові предмети були представлені 
досить широко. Окрім обов’язкових курсів цивільного права та цивільного 
процесу, викладалися спецкурси «загальне вчення про право приватне», «ді-
юче приватне право», «міжнародне приватне право», «історія та теорія при-
ватного права», «історія російського цивільного права», «страхове право», 
«нотаріальне право».

У київських вишах наукову та викладацьку діяльність у галузі цивіль-
ного права та процесу вели: О. М. Гуляєв, В. І. Синайський, В. А. Удінцев, 
М. І. Мітіліно, О. М. Бутовський, М. М. Товстоліс, І. О. Базанов, О. С. Голь-
денвейзер, Я. С. Гольденвейзер, А. Е. Кристер, Є. І. Кельман, В. І. Бошко, 
М. С. Мазор, О. М. Боборикін, В. І. Лабейковський, В. О. Танаєвський.

Без перебільшення провідним дореволюційним цивілістом був уже згада-
ний вище професор О. М. Гуляєв. Його творча спадщина нині не залишена 
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без уваги. Існують окремі публікації, присвячені науковому доробку профе-
сора1032. Аналізу піддавався й науковий та педагогічний талант ученого як 
викладача ККІ–КІНГ1033. До результатів його наукових пошуків звернулися 
й автори «Антології української юридичної думки». 150-річчю з дня наро-
дження професора була приурочена міжнародна конференція, що відбулася 
у 2013 р. в Інституті держави та права ім. В. М. Корецького НАН України, 
учасники якої підготували не лише біографічні статті, а й здійснили аналіз 
кількох творів ученого1034. Загалом список його опублікованих праць, складе-
ний професором І. Б. Усенко, містить 36 назв.

Найголовнішими здобутками О. М. Гуляєва є його ґрунтовні дисертації: 
магістерська – «Предбрачный дар в римском праве и в памятниках византий-
ского законодательства» (робота згадана вище) 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 при-
хильником вивчення діючого права та відстоював позиції тісного зв’язку тео-
рії права з практикою. Праці професора про сенатську практику, тлумачення 
закону, право володіння, систему цивільного права, уніфікацію цивільного 
закону, а також наукові статті з цивільного процесу вже піддавалися аналі-
зу1035. Ці роботи сприяли безпосередньому розвитку цивільного права. Варто 
зазначити, що вони 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 граждан-
ское право. Обзор действующего законодательства и проект Гражданского 
уложения» (Київ, 1907). Книга витримала ще три видання в Петербурзі у 
1911, 1912 та 1914 роках. Безперечно, вона є блискучим зразком правової 
думки і донині не втратила актуальності.

1032  Кристер А. Е. Академік Олекса Михайлович Гуляєв та його наукова творчість. Київ, 
1925. 27 с.; Усенко І.Б. Академік Олексій Михайлович Гуляєв: початок творчої кар’єри. Правова 
держава. Київ, 2012. Вип. 23. С. 7–18.

1033  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. 286 с.; Міх-
невич Л.В. Олексій Михайлович Гуляєв і Київський комерційний інститут. Правові відносини: 
проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 
15 листопада 2013 р.) / за заг. ред. В. П. Нагребельного, Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. Київ: 
Ніка-Центр, 2013. С. 19–25.

1034  Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Матеріали ІV міжнар. 
наук.-практ. конф. (Київ, 15 листопада 2013 р.). До 150-річчя академіка ВУАН Олексія Михайло-
вича Гуляєва (1863–1923) / за заг. ред. В. П. Нагребельного, Н. М. Пархоменко, М. М. Шумила. 
Київ: Ніка-Центр, 2013. 264 с. 

1035  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 132–133.
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Класиком цивілістики вважається професор В. І. Синайський. Сьогод-
ні його постать широко відома науковій українській, російській, латвійській 
спільноті. Творча спадщина вченого налічує десятки праць, що охоплюють 
широкий спектр проблем римського, цивільного права та процесу, сімейного 
права, торгового права. Нині його науковий доробок представлений в «Ан-
тології української юридичної думки», в Латвії його творчість досліджена 
С. Ковальчук1036. Варто згадати й тематичну міжнародну конференцію, при-
свячену 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)1037. 

У своїй діяльності В. І. Синайський намагався завжди бути на рівні сві-
тових досягнень юридичної науки. Він активно опрацьовував діюче право, 
пояснював теоретичні положення, вивчав перспективи законодавства, ви-
світлював маловивчені питання, коментував судову практику. У численних 
працях правознавець досліджував віндикацію, специфікацію, удавані дого-
вори, евакуацію як юридичний інститут, військовий заповіт, розрахункову 
книжку як форму договору, питання оскарження письмових актів свідчення-
ми очевидців, проблеми кодифікації російського цивільного законодавства. 
Готував розвідки про нотаріат, брав активну участь у першому Київському 
з’їзді нотаріусів. Він публікував програми та підручники з цивільного права і 
процесу. Аналіз цих здобутків ученого здійснено автором даного досліджен-
ня1038. Важливим є його звернення до проблем «картельного (синдикатного) 
законодавства»1039. Він дослідив питання юридичної природи підприємниць-
ких 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. Є 
в його спадщині й праці, присвячені питанням житлового права, він вивчав 
закон про найм приміщення, так званий квартирний закон1040. Професор мав 
прогресивні погляди на правове регулювання сімейних відноси, які виклав 

1036  Ковальчук С. 22 года из жизни ученого: цивилист Василий Синайский в Латвии. Русский 
мир и Латвия. 2010. Вып. ХХІ. С. 61–71.

1037  Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 
(Київ, 17 листопада 2016 р.) / за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумило, І. О. Ізарової. Київ: 
Ніка-Центр, 2016. 540 с.

1038  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 150.

1039  Синайський В. И. Договор предпринимательского союза (синдиката и треста). Памяти 
профессора Габриеля Феликсовича Шершеневича: Сборник статей по гражданскому и торгово-
му праву. Москва: Тип. Бр. Башмаковы, 1915. С. 1–13.

1040  Синайский В.И. Новый закон о найме помещений (т.н. квартирный вопрос). Право и 
жизнь. Киев, 1918. № 5. С. 1–6.
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у фундаментальній праці «Личное и имущественное положение замужней 
женщины в гражданском праве» (Юр’їв, 1911) та статті «Законная доля али-
ментов жены на жалование мужа»1041. Але особливе значення має його «Рус-
ское гражданское право» (Київ, 1914. Вип. І), (Київ, 1915. Вип. ІІ) (книга 
була перевидана в 1917 р. та в 1918 р.). Праця стала результатом багаторічної 
роботи професора, а висловлені ідеї та думки нерідко випереджали час і сьо-
годні є цінними. Характеристику роботи в передмові до перевидання книги 
дав Є. О. Суханов1042.

Провідний київський цивіліст 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 інститу-
ти застави, позики, закладу: «Подписка в вере. (К учению о древнерусском 
залоге)» (Київ, 1903), «История займа» (Київ, 1908), «Оставление заклада 
в пользовании должника» (Санкт-Петербург, 1913). Він опублікував кілька 
бібліографічних нарисів про відомих цивілістів, зокрема П. П. Цитовича та 
Л. А. Кассо.

Знаним фахівцем цивільного права був М. І. Мітіліно. Свою магістер-
ську дисертацію «Право застройки: Опыт цивилистического исследования 
института» (Київ, 1914) він присвятив новій для того часу проблемі – пра-
ву забудови. Під заголовком «Жилищный вопрос и право застройки» були 
опубліковані й окремі статті вченого, а в засіданні КЮТ, він прочитав до-
повідь «О практическом применении права застройки». 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 да-
ного дослідження1043. Окрему сферу наукових інтересів М. І. Мітіліно посі-
дали 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 пра-
вознавця: «О страховании интеллектуального труда», «Природа авторского 
права», «Сущность гражданского процесса», «Апелляция», «Защита владе-
ний по русскому праву», але їх відшукати поки не вдалося. 

1041  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 134.

1042  Суханов Е. А. Последний полный ученик гражданского права дореволюционного перио-
да. Синайський В. И. Русское гражданское право. Москва: Статус, 2002. С. 34–40.

1043  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 138.
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На рахунку О. М. Бутовського біля 150 праць із цивільного права, ци-
вільного судочинства, судоустрою, кримінального права та процесу. Як ци-
віліст він спеціалізувався на дослідженнях зі спадкового, зобов’язального 
права та права володіння. Розробляв житлове та страхове право, вивчав пи-
тання втрати правоздатності. Дослідження з цивільного процесу охоплюва-
ли проблеми провадження судочинства, апеляції, попереднього виконання 
судових рішень, судового мораторію1044. Він був постійним дописувачем 
тогочасних юридичних часописів: «Право», «Журнал Министерства юсти-
ции». На замовлення КЮІ правознавець підготував і видав курс лекцій із су-
дочинства «Русское исполнительное судопроизводство» (Київ, 1918). У роки 
становлення української державності він активно долучився до публічного 
обговорення завдань українського судоустрою, розробляв питання судової 
демократизації, опублікувавши кілька статей в київському часопису «Право 
и жизнь» за 1918 рік.

Свій науковий талант ученого-цивіліста розвинув М. М. Товстоліс. Він 
працював у Цивільному касаційному департаменті Сенату, а в період Геть-
манату – сенатором Цивільного генерального суду Державного сенату. Вче-
ний вивчав юридичну природу та історію інституту викупу родових маєт-
ків, обмежувальні закони щодо землеволодіння поляків, право власності в 
касаційній практиці та за цивільним уложенням. Біля десяти статей він при-
святив спадковому праву. Науковець приділив увагу інститутам дарування, 
застави, знахідки та давності в діючому праві, вивчав статути російських за-
лізничних доріг1045. Поряд із тим дослідник приділяв велику увагу коменту-
ванню законодавства і судової практики, видав великі практичні посібники 
для працівників судових органів, нотаріату, а також склав низку збірників 
нормативно-правових актів. Ці видання він супроводжував обґрунтуванням 
власного розуміння дискусійних питань чинного законодавства, підкріплю-
ючи його матеріалами судової практики, зокрема рішеннями департаментів 
Сенату. У додатках до збірок і коментарів були вміщені зразки документів, 
алфавітно-предметний покажчик, перелік чинних законів. Роботи мають зна-
чну цінність як ґрунтовні й вельми повні збірки російського законодавства 
кінця ХIХ – початку ХХ століття. Учений звертав увагу і на проблеми ци-
вільного процесу. Загалом результати його наукових пошуків дореволюцій-
ної доби налічують біля 50 праць, більшість із яких опубліковані в «Журнале 
Министерства юстиции», «Вестнике права», вони ж видавалися і окремими 
книгами.

1044  Там само. С. 166.
1045  Там само. С. 165.
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Кілька років у Києві викладав професор І. О. Базанов. Його наукові по-
шуки були спрямовані на дослідження цивільно-правового стану селян в Ро-
сії. Магістерська дисертація «Происхождение современной ипотеки: новей-
шие течения в вотчинном праве в связи с современным строением народного 
хозяйства» (Москва, 1900) була присвячена проблемі вотчинно-іпотечного 
режиму, який широко практикувався в країнах Заходу і його намагалися за-
провадити в Росії в 90-х рр. XIX століття. Цю ж тему він продовжив і у своїй 
докторській дисертації «Вотчинный режим в России: его происхождение, 
современное состояние и проект реформы» (Томськ, 1910). Інші роботи до-
слідника теж торкалися селянського питання: «Основные черты гражданско-
правового строя по Положениям 19 февраля и позднейшим узаконениям» 
(Томськ, 1902), «Судьбы крестьянского вопроса после реформы 19 февраля 
1861 года» (Томськ, 1911). Про праці київського періоду його діяльності ін-
формації немає. 

Відомий київський адвокат і громадський діяч О. С. Гольденвейзер ви-
вчав соціальне законодавство Німеччини та Англії. Результатом цих до-
сліджень стали кілька доповідей, прочитаних в КЮТ, та дві опубліковані 
книги «Социальное законодательство Германской империи» (Київ, 1890) і 
«Социальные течения и реформы ХІХ ст. в Англии» (Київ, 1891). На особли-
ву увагу заслуговує його праця «Мнимая защита слабых в проекте граждан-
ского уложения», присвячена соціальній справедливості1046. Він вказував на 
відсутність в уложенні турботливого ставлення до тих, хто і так потерпав від 
суспільного устрою. Автор критично ставився до консерватизму цивільно-
правових норм, вважав необхідним впровадження моральних засад в норми 
закону, корив цивільний суд за те, що він «встановлює, власне, не хто із сто-
рін, що сперечаються правий, а на чиєму боці закон»1047.

Рідний брат О. С. Гольденвейзера – Я. С. Гольденвейзер розробляв пи-
тання цивільного та кримінального процесу. Його доповіді, прочитані в 
КЮТ, були опубліковані як наукові статті1048. Вчений критично ставився до 
незмінюваності суддів, які з роками, як і будь-які чиновники, перестають не-
сти покладену на них високу місію, а мізерне матеріальне утримання суддів 
ставить під сумнів їх незалежність. Окремі праці вчений присвятив аналізу 

1046  Гольденвейзер А. С. Мнимая защита слабых в проекте гражданского уложення. Киевские 
университетские известия. 1900. № 7. С. 81–125.

1047  Винавер М. Александр Соломонович Гольденвейзер. Право.1915. № 23. С. 1650.
1048  Гольденвейзер Я. С. Об изложении решений в окончательной форме. Журнал юриди-

ческого общества при Императорском Санкт-Петербургском университете. 1898. Кн. 8. 
С. 42–58; Гольденвейзер Я. С. О материальной, а не формальной правде и о «широком просто-
ре усмотрения суда» в практике об обязательствах. Киевские университетские известия. 1900. 
№ 6. С. 40–53.
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понять «виправдання» та «помилування», проблемі відкладення резолюції з 
цивільних справ1049.

У дореволюційний час науково-педагогічну діяльність розпочав 
А. Е. Кристер. Перші розвідки він присвятив проблемам речового права. Зо-
крема, варто назвати працю «Главные имущества и принадлежности. Учение 
о вещах с точки зрения догмы и истории гражданского права» (1912) та про-
бну лекцію «Понятие принадлежности в гражданском праве. Пробная лек-
ция» (1916). Вчений досліджував джерела цивільного права, прийоми тлума-
чення в сучасній доктрині і практиці, право особи в цивільному праві, логіку 
в правознавстві. Він також підготував праці «О началах законодательной по-
литики. Пролегомена до курсу права обязательств» (1918) та «Формы залога 
в современном праве» (Київ, 1919), де спробував окреслити деякі принци-
пи законодавчої політики в галузі цивільного права. Однак по-справжньому 
його талант ученого-цивіліста розкрився вже в радянський період, коли він 
став співробітником ВУАН та професором КІНГ.

Перші наукові роботи Є. І. Кельмана торкалися питань цивільного права 
та процесу. Ще працюючи у цивілістичному студентському гуртку, він за-
хоплювався 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 пи-
тання надання допомоги постраждалим у ході війни. У 1918 р. опублікував 
низку статей із житлового права в журналах «Киевские городские известия» 
та «Право и жизнь»1050. Згодом, працюючи на правовому факультеті КІНГ, він 
став провідним радянським ученим.

Окремі проблеми цивільного права вивчав В. І. Бошко. Він досліджував 
цивільну право- та дієздатність1051. У пореволюційний час активно вивчав 
питання земельного права, підготував низку праць: «К аграрному вопросу 
в России. Гражданская правоспособность крестьян в области землевладе-
ния» (Київ, 1917), «Гражданская земельная свобода крестьян» (Київ, 1917), 
«Свобода крестьян в распоряжении землей» (Київ, 1917), «О том, сколько 
может и как должен получать крестьянин землю» (Київ, 1917). Дві статі 
«Новый земельный закон на Украине» та «О социализации земли и праве 
собственности» він опублікував у журналі «Право и жизнь». У колі науко-
вих інтересів молодого дослідника були й питання житлового права, зо-

1049  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 173.

1050  Там само. С. 140–141.
1051  Там само. С. 166.
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крема він вивчав проблему забезпечення житлом професійних службовців 
та робітників1052.

Наукові розробки з питань цивільного процесу публікував адвокат 
М. С. Мазор. Він досліджував роль науки права для судової практики, пра-
цював над спрощенням порядку судочинства, критикував обмеження на за-
няття адвокатською діяльністю євреїв1053.

Реформі нотаріату присвячено праці викладача КЮІ, відомого київського 
нотаріуса О. М. Боборикіна. Він був активним учасником КЮТ, зокрем в 
1916 р. виступав із доповіддю «К вопросу о праве и обязанности нотариусов 
принимать от сторон при совершении сделок денежной суммы для хранения 
и передачи» . У 1917 р. він видав нарис «Опит реформы нотариата как со-
словия (Нотариальные советы и новая такса вознаграждения)» (Київ, 1917), 
а згодом за цією ж тематикою в журналі «Право и жизнь» вийшли його статті 
«К реформе нотариата» (1918, № 2–3), «Реформа нотариата и закон 8 июля 
1918 г. (п. ІХ)» (1918, № 4).

Ще в студентському цивілістичному гуртку розпочав наукові досліджен-
ня В. І. Лабейковський. Його опублікована доповідь «К вопросу об отсту-
плении от договора и задержка его исполнения», ще в 1915 р. отримала пози-
тивну оцінку1054. Професорський стипендіат В. О. Танаєвський на КВЖК вів 
курс історії руського цивільного права, а в ККІ – господарство і право, фа-
брично-заводське законодавство та правознавство1055. Опублікованих праць 
молодого вченого цього періоду нами поки не знайдено, але в 1920 р. вже 
за межами України він видав кілька розвідок про звичаєве селянське право.

Харківських цивілістів, які долучилися до викладацької діяльності в ХКІ, 
представляли В. М. Гордон, Б. В. Попов, В. І. Сливицький, В. І. Серебров-
ський, Г. О. Семека-Максимович. 

Оскільки творчість професора В. М. Гордона нині широко досліджуєть-
ся, а в Харкові в рубриці «Представники харківської правової школи» під-
готовлено бібліографію вченого1056, яка налічує понад 100 праць з цивіль-

1052  Бошко В.І. Жилищный вопрос. Дома и поселки для профессиональных служащих и ро-
бочих. Киев, 1917. 73 с. 

1053  Там само. С. 165.
1054  Гойхбарг А. Г. Труды цивилистического студенческого кружка при университете Св. Вла-

димира, под редакцией проф. В. И. Синайского. Право. 1915. № 28. С. 1928–1932.
1055  Дело преподавателя Валентина Алексеевича Танаевского, 1919 г. ДАК. (Держ. архів м. 

Києва). Ф. 153. Оп. 1. Спр. 144. Арк. 5.
1056  Гордон Володимир Михайлович, 1871–1926. Електронний ресурс: персон. бібліогр. по-

кажч. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого»; Наук. б-ка; уклад.: О. І. Самофал, 
З. М. Карась; відп. за вип. Н. П. Пасмор; інж. оформл.: Л. В. Кашаєва, С. А. Шахова. Електрон. 
дані 26 файлів: 850 Мб. Харків, 2013. 32 с.: портр. (Представники харківської правової школи).
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ного, торгового права та цивільного процесу, варто окреслити лише основні 
теми його наукових розвідок дорадянської доби. Основні свої праці, зокре-
ма 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» Б. В. Попов опублікував роз-
логу рецензію на дисертацію В. М. Гордона1057.

Теоретичні питання цивільного права та процесу В. М. Гордон розробляв 
й у вступній лекції «Понятие процесса в науке гражданского судопроизвод-
ства» (Ярославль, 1902) та пізніших посібниках. Окремі публікації професо-
ра присвячені трудовому договору та квартирному закону. До заслуг ученого 
належить розробка практичного коментарю «Устав гражданского судопро-
изводства. Систематический сборник» (Санкт-Петербург, 1899), який ви-
тримав кілька перевидань. Він готував і численні рецензії на вітчизняну та 
зарубіжну наукову літературу.

Значний інтерес становлять дослідження з проблем цивільного процесу 
Б. В. Попова. Він – автор ґрунтовного дослідження «Распределение доказа-
тельств между сторонами в гражданском процессе. Критико-догматическое 
исследование» (Харків, 1905). Вчений аналізував сенатську практику щодо 
розподілу доказів, вивчав старі та нові теорії вчення про обовʼязок (тягар) 
доказування в російській і зарубіжній літературі, публікував огляди літе-
ратурних новинок із цієї проблеми. Свої сили правознавець спрямував і на 
дослідження проблеми зміни позову: «Предмет доказывания в проблеме из-
менения иска» (Право и жизнь, 1918, № 4). Актуальними були й інші його 
публікації, зокрема «Коллизия между судебным решением и мировой сдел-
кой» (Вестник гражданского права, 1916, № 8), «Теория правопроизводящих 
и правопрепятствующих фактов» (Право и жизнь, 1918, № 6). Він підготував 
посібник «Гражданское дело. Образец производства окружного суда» (Хар-
ків, 1911). У царині цивільного права професор цікавився моментом настан-
ня права володіння при переході права власності на землю, аналізував статті 
закону про забудову, розробляв проблеми авторського права, зокрема охо-
рону приватних листів, не призначених для друку1058. Заслуговує на увагу і 
праця з сімейного права вченого «Законные поводы для раздельной жизни 
супругов» (Право, 1915, № 28).

1057  Попов Б.В. Рецензия на кн.: В.М. Гордон. Иски о признании. Ярославль, 1906 г. Журнал 
Министерства юстиции. 1907. № 7. С. 285–303.

1058  Попов Б.В. Право участия частного и новый закон о праве настройки. Вестник Граж-
данского права. 1914. № 3. С. 36–55; Попов Б.В. Роль ввода во владение в нашем законодатель-
стве. Журнал Министерства юстиции. 1902. № 4. С. 82–100; Попов Б. В. Частные письма, не 
предназначавшиеся к напечатанию. Журнал Министерства юстиции. 1913. № 4. С. 106–121.
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Кілька публікацій у галузі цивілістики мав приват-доцент В. І. Сливиць-
кий. Одну із перших робіт він присвятив питання авторського права «Автор-
ське право» (1912), досліджував вексельне право – «Про передачу векселя» 
(1919). Найбільш відомою є його книга «Право на честное к себе отноше-
ние: из уроков западно-европейской 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».

Першими роботами В. І. Серебровського були рецензії на праці зі спад-
кового права німецьких цивілістів, уміщені в «Журнале Министерства юсти-
ции» за 1913 рік. Уже у 1916 р. він прочитав дві пробні лекції в Харківському 
університеті та став приват-доцентом. Того ж року ці лекції були опубліко-
вані в «Вестнике гражданского права»: «Посмертное преемство супругов» 
(№ 1) та «Юридическая природа фирмы» (№ 8). Відтоді сферу його наукових 
інтересів переважно становили проблеми спадкового, страхового та автор-
ського права. Згодом він став відомим радянським ученим, а його праці сьо-
годні є класикою юридичної науки.

Інші харківські вчені теж публікували роботи цивільно-правового харак-
теру. Так, Г. О. Семека-Максимович опублікував розвідку «Облегчение суда. 
Ст. 1» (Петроград, 1916), а Л. Я. Таубер – «О правах кредиторов иностранных 
акционерных обществ»1059.

Не менш знаною була й одеська цивілістична школа. У досліджуваних за-
кладах працювали О. І. Загоровський, Є. В. Васьковський, О. А. Бугаєвський, 
Г. Ф. Блюменфельд, П. С. Кравцов, С. П. Ніконов, О. Ф. Федоров. Цікавою 
була творчість відомого цивіліста професора О. І. Загоровського1060. Вже пер-
ша його робота із історії російського права «Исторический очерк займа по 
русскому праву до конца ХІІІ ст.» (Київ, 1875) звернула на себе увагу сучас-
ників. Викликали інтерес його пробні лекції на теми: «Гражданский брак» 
і «Об экспроприации». Вчений підготував і кілька праць зі спадкового пра-
ва1061. Він видав «Конспект лекций по русскому гражданскому праву, читан. 
в Новорос. ун-те» (Одеса, 1896), який витримав п’ять перевидань, підготував 
«Лекции по гражданському праву» (Одеса, 1901) та «Очерки гражданского 

1059  Таубер Л. Я. О правах кредиторов иностранных акционерных обществ. Журнал Мини-
стерства юстиции. 1908. № 10. С. 131–148.

1060  Бачур Б. С. Забытые имена: Александр Иванович Загоровский (к 150-летию Одесского 
(Новороссийского) университета). Правова держава. 2015. № 19. С. 8–12.

1061  Загоровский А. И. К вопросу о законной наследственной доле. Журнал Министерства 
юстиции, 1896. № 5. С. 97–149; № 6. С. 1–44; Загоровский А.И. О приобретении права собствен-
ности на движимые имущества посредством передачи. Юридический вестник. 1890. № 7–8. С. 
278–293.
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судопроизводства в новых административно-судебных и судебных учреж-
дениях» (Одеса, 1892). 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 кодек-
сам, в связи с принципиальным решением вопроса о незаконнорожденных 
вообще» (Київ, 1879) була першою роботою з порівняльного сімейного пра-
ва. Не менш актуальною виявилася докторська дисертація «О разводе по 
русскому праву» (Харків 1884). Окремі публікації вченого присвячені осо-
бистим та майновим правам подружжя та батьків і дітей, проблемам опіки 
над неповнолітніми1062. 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 серії «Русское юридичес-
кое наследие»)1063. 

Біографія та науково-педагогічна діяльність Є. В. Васьковського як ви-
датного представника одеської школи права нині досліджена в численних 
статтях та на дисертаційному рівні1064. У 2017 р. з нагоди 150-річчя від дня 
народження вченого в Одесі презентували збірку «Евгений Владимиро-
вич Васьковский: правовед, литератор, критик»1065. Низку його творів нині 
перевидано. Тож варто дати загальну характеристику творчості цього на-
уковця. Одним із перших питань, яке він став досліджувати, було питання 
організації адвокатури. Свою магістерську дисертацію Є.В. Васьковский 
присвятив історії адвокатури «Организация адвокатуры. Ч. 1: Очерк всеоб-
щей истории адвокатуры» (Санкт-Петербург, 1893). А згодом вчений видав 
монографію «Основные вопросы адвокатской этики» (Санкт-Петербург, 
1895) та кілька статей про реформу й значення адвокатури. Особливу увагу 
дослідник приділив методології юриспруденції, присвятивши цій темі док-
торську дисертацію «Цивилистическая методология. Ч. 1 : Учение о тол-
ковании и применении гражданских законов» (Одеса, 1901). Чільне місце 

1062  Загоровский А. И. Личные и имущественные отношения между супругами. Русская 
мысль. 1897. Кн. 1. С. 45–68; Загоровский А.И. Отношения между родителями и детьми. Журнал 
Министерства юстиции. 1902. № 1 (январь). С. 45–84; № 2 (февраль). С. 1–30; Загоровский А. 
И. Опека над несовершенолетними. Русская мысль. 1902. № 4. С. 45–86.

1063  Загоровский А. И. Курс семейного права / под ред. и с предисловием В. А. Томсинов. 
Москва: Изд-во «Зерцало», 2003. 464 с. (Серия «Русское юридическое наследие»).

1064  Корнієнко І. В. Науково-юридична та педагогічна спадщина професора Є. В. Васьков-
ського: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Одеська юридична академія. Одеса, 2013. 219 с.

1065  Евгений Владимирович Васьковский: правовед, литератор, критик: сборник материалов 
к 150-летию со дня рождения.Одесса: Бондаренко М. А., 2017. 588 с.: ил. (Серия «Одесса в 
именах и документах»).



362 Розділ 4

у його спадщині займають праці з цивільно-процесуального права. Досить 
актуальним було звернення вченого до питання зізнання в цивільному про-
цесі. Він писав про значення судової реформи для цивільного процесу, про 
правотворчість судів. Його фундаментальні підручники з цивільного права 
та процесу й нині залишаються яскравими зразками глибокої науковості 
та простоти викладу найскладніших питань. Високу оцінку в тогочасній 
літературі дістали його збірники задач, що й нині є актуальними та попу-
лярними.

Головне місце в науковій діяльності одеського цивіліста О. А. Бугаєв-
ського посідали питання цивільного права та процесу. Ще в 1914 р. він опу-
блікував нарис про О. Я. Пергамента. Наступного року вийшла друком пра-
ця «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 опікунство1066. У співавторстві з Є. В. Васьков-
ським видав книгу «Типичные гражданские дела. Пособие для изучения рус-
ского гражданского процесса для студентов и начинающих юристов» (Одеса, 
1918). Згодом побачила світ праця «Сборник гражданско-правовых казусов. 
Пособие для практических занятий по русскому гражданскому праву» (Оде-
са, 1919). Для «Журнала Министерства юстиции» вчений підготував низку 
оглядів вітчизняних та іноземних видань, опублікував розлогі рецензії на 
книги К. Н. Анненкова про систему російського цивільного права, К. К. Ди-
новського про винагороду судових приставів, Ф. Майлі про міжнародний 
цивільний процес та ін.

Відомий одеський адвокат, сенатор Цивільного касаційного департамен-
ту Правлячого Сенату Г. Ф. Блюмельфельд на монографічному рівні до-
сліджував питання землеволодіння: «К вопросу о землевладении в древней 
России» (Одеса, 1884), «О формах землевладения в древней России» (Одеса, 
1884). Окремий історико-юридичний нарис він присвятив землеволодінню 
кримських татар: «Крымско-татарское землевладение» (Одеса, 1888). Та-
кож цікавився історією російської цивілістики, зокрема вивчав спадщину 
В. Г. Кукольника. Привертає увагу його праця про джерела цивільного права 
Бессарабської губернії1067. Кілька публікацій розкривають питання спадково-

1066  Бугаевский А. А. Права родственников на опикунство. Право. 1915. № 38. Стб. 2374–
2388.

1067  Блюменфельд Г. Ф. Источники гражданского права в Бессарабской губернии. Вестник 
Гражданского права. 1917. № 3–5. С. 80–129.
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го права, зокрема «переділ» спадщини, спадкування авторського права. До-
сліджував учений і питання судоустрою1068.

Список праць П. С. Кравцова налічує понад 30 статей, заміток та рецен-
зій. Він досліджував проблеми спадкового права, зокрема перехід у спадок 
права спадкування, виконання заповіту. Брав участь у підготовці практично-
го коментарю «Законы гражданские» (Москва, 1913–1914, Вип 1–3), що вий-
шов під редакцією А. Е. Вормса та Б. В. Єльяшевича, 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 С. П. Ніконова були повʼязані з проблемами права воло-
діння, зобов’язального права та авторського права. Ним були підготовлені 
ґрунтовні дослідження «Развитие защиты владения в средневековой Европе» 
(Харків, 1905) та «Гражданско-правовые казусы» (Харків, 1906). Він вивчав 
кругову поруку як забезпечення зобов’язань, історію зародження та юри-
дичну природу авторського права. Кілька праць професор присвятив селян-
ському праву, зокрема його цікавили правові аспекти переселення селян на 
казенні землі, норми, які регулювали долю земельних ділянок переселенців 
та общинних земель. Він видав і монографії «Крестьянский правопорядок и 
его желательное будущее» (Харків, 1906) та «Основные начала положений 
19-го февраля 1861 года» (Одеса, 1911).

У багатогранній творчій спадщині О. Ф. Федорова окреме місце від-
ведено працям із питань авторського права: «К вопросу о предполагаемом 
возобновлении конвенции с Францией о литературной и хозяйственной соб-
ственности» (Одеса, 1891), «К вопросу об авторском праве на произведения 
литературные, художественные и музыкальные» (Одеса, 1896). Ним було 
підготовлено й посібник «Введение в курс гражданского права Прибалтий-
ских губерний» (Одеса, 1898).

Загалом зародження російського торгового права припадає на середину 
XVII століття. Тоді були вироблені нормативні акти, які визначали прави-
ла 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. Так, в кінці XIX – на початку ХХ ст. було прийнято Тор-
говий статут та Статут торгового судочинства, упорядковано торгову діяль-

1068  Блюменфельд Г. Ф. Заметки по охранительному судопроизводству. Вестник Граждан-
ского права. 1913. № 7. С. 47–75.
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ність товариств та визначено порядок створення і діяльності комерційних 
судів. Тоді торгове право не входило до переліку університетських курсів. 
Його викладання як самостійної навчальної дисципліни розпочалося в серед-
ині ХІХ століття. Услід за цим було започатковано й наукове опрацювання тор-
гового права, підготовлено та видано низку книг із проблем торгового права. 
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 прак-
тичних навичок і вмінь під час викладання юридичних наук. На новостворе-
них кафедрах читали торгове право та процес, вексельне, морське, конкурсне 
право та процес.

У досліджуваних закладах вивченню торгового права та торгового судо-
чинства відводилася левова частка навчального часу. Однак найповніше ці 
курси були представлені в навчальних планах комерційних інститутів, де, за 
задумом їх засновників, найбільш повно мало вивчатися те, що безпосеред-
ньо впливало на торгові справи – торгове право зі спецкурсами вексельного, 
морського, конкурсного права, торговий процес.

Наукову та викладацьку діяльність у галузі торгового права вели київ-
ські вчені: В. А. Удінцев, В. І. Синайський, М. І. Мітіліно, П. Л. Кованько, 
М. М. Катков, О. С. Гольденвейзер. 

Професор В. А. Удінцев був одним із провідних дореволюційних комер-
ціоналістів. Становлення його наукового таланту пов’язане із Києвом та Уні-
верситетом св. Володимира. Предметом наукових пошуків ученого були про-
блеми співвідношення публічного і приватного права, зокрема зіставлення 
цивільного та торгового права, єдності їх основних засад. Саме цим питан-
ням були присвячені його роботи «Дуализм частноправовых систем (Всту-
пительная лекция)» (Київ, 1894), «Выкуп посессионных земель и лесов» 
(Санкт-Петербург, 1901), «К вопросу о включении в гражданское уложение 
постановлений о торговых сделках» (Київ, 1901) та обидві дисертації: магіс-
терська – «Посессионное право» (Київ, 1896), докторська – «История обо-
собления торгового права» (Київ, 1900). Врешті-решт, він сформував новий 
підхід у визнанні торгового права як самостійної галузі. Новаторськими ста-
ли його монографії «Русское горноземельное право» (Київ, 1909) та «Право 
на разработку недр земли» (Юрʼїв, 1913) Доволі цікавими та інформаційни-
ми 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) корис-
тувалися шаленою популярністю і рекомендувалися як основні навчальні 
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посібники з цього курсу1069. Врешті, 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 дослі-
джують його ідеї1070.

Професор В. І. Синайський розглядав і окремі проблеми торгового пра-
ва, зокрема питання «картельного (синдикатного) законодавства». У роботі 
«Договор предпринимательского союза (синдиката и треста)1071 він дослідив 
питання юридичної природи підприємницьких об’єднань, вивів власне по-
няття 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 судочинства1072. Водночас за 
архівними даними вдалося встановити, що його перу належать роботи: «Ор-
ганизация торговли», «Законодательство о торговле», «Киев, как торговый 
центр после мировой войны», «Система торгово-промышленного образова-
ния». Відшукати ці роботи, на жаль, не вдалося, як і встановити час і місце 
їх написання. Проте розквіт його творчості припадає на 1920–1930-ті роки. 
Він став одним із провідних учених торгового права, підготував низку від-
повідних праць1073.

Серед багатої спадщини П. Л. Кованька вартий уваги підручник «Курс 
торговых знаний для торговых школ» (Київ, 1903), який витримав сім видань 
(останнє – у 1919 р.). 

Торгове, вексельне, морське та конкурсне право в ККІ виклав М. М. Кат-
ков. Однак спеціальних праць з торгового права він не готував.

1069  Міхневич Л. В. Становлення та розвиток кафедри торгового права Київського комерцій-
ного інституту. Науковий вісник НУБіП України. Київ, 2012. № 173. Ч. 1. С. 25 (Серія «Право»).

1070  Белов В. На стыке частного и публичного права. Удинцев В. А. Избранные труды по 
торговому и гражданскому праву. Москва: ЮрИнфоР, 2003. С. 5–28. Ивакин В.И. Золотой фонд 
отечественной юриспруденции (к 105-летию написания и выхода в свет учебника «Русское гор-
ноземельное право» и 150-летию его автора, выдающегося российского ученого, профессора 
В.А. Удинцева). Аграрное и земельное право. 2015. № 3. С. 149–151.

1071  Синайський В. И. Договор предпринимательского союза (синдиката и треста). Памяти 
профессора Габриеля Феликсовича Шершеневича: сб. статей по гражданскому и торговому пра-
ву. Москва: Тип. Бр. Башмаковы, 1915. С. 1–13.

1072  Митилино М. И. Торговое право и торговое судопроизводство. Программа лекций, 
читаемых в Университете Св. Владимира профессором М. И. Митилино. Киев, 1915. 22 с.

1073  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 168.
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Зазначимо, що О. С. Гольденвейзер не мав формального права на викла-
дацьку посаду (мав лише ступінь кандидата), але завдяки клопотанню ке-
рівництва ККІ (двічі вносили до міністра подання, вказуючи на його наукові 
здобутки та практичні таланти) його затвердили лектором торгового права 
ККІ. Втім, уже в травні 1910 р., через поганий стан здоров’я, він був змуше-
ний відмовитися від викладацької діяльності. Про це О. С. Гольденвейзер із 
сумом повідомив листом директора ККІ М. В. Довнар-Запольського: «Мені 
особливо боляче сповіщати про це рішення Вас, так як тільки завдяки Вам і 
вашій особливій наполегливості відкрилась для мене можливість стати лек-
тором, те, про що я мріяв все своє життя. Виявляється тепер, що мені судила-
ся доля білки із байки: добрався до горіхів, коли випали зуби ˂…˃»1074. Але 
праць з торгового права вчений не залишив.

Низку фундаментальних праць із торгового права підготували харківські 
вчені: В. М. Гордон, В. І. Серебровський, М. І. Наумов. Учений зі світовим 
ім’я професор В. М. Гордон залишив глибокий слід в юридичній науці і як 
комерціоналіст. У ХКІ він читав торгове, вексельне право та конкурсний 
процес. Його перші роботи з торгового права присвячені вексельному пра-
ву: «Составление векселя» (Харків, 1911), «Составление и протест векселя» 
(Харків, 1913). Він висунув новаторські ідеї, зокрема виступав як прихиль-
ник створення єдиного для всіх народів вексельного права1075. Актуальною 
була опублікована у 1917 р. його праця про цінні папери: «Амортизация бу-
маг на предъявителя» (Харків, 1918). Але найбільш плідно як комерціоналіст 
В. М. Гордон працював у радянський час.

Одна із перших робіт В. І. Серебровського торкалася питання торгово-
го права: «Гражданин и торговое право» (Харків, 1912). Викладач гірничого 
права М. І. Наумов т алант ученого-комерціоналіста розвинув вже в радян-
ський час. Працюючи в ХКІ, він цікавився Статутом російських залізниць, 
зокрема опублікував монографічну працю «Новое железнодорожное законо-
дательство (К реформе Общего устава Российских железных дорог» (Харків, 
1913).

У досліджуваних одеських вишах викладацьку та наукову діяльність в га-
лузі торгового права вели О. Ф. Федоров, Є. В. Васьковський, С. П. Ніконов, 
П. С. Кравцов, К. М. Смірнов. 

1074  Міхневич Л. В. Олександр Соломонович Гольденвейзер: життєвий і творчий шлях адво-
ката та вченого-гуманіста. Пенітенціарна наука і практика крізь призму юридичної біографіс-
тики: матеріали круглого столу (Київ, 07 квітня 2014 р.) / відп. ред.: І. М. Копотун, С. Г. Сте-
ценко, О. В. Сокальська, Т. П. Ткач. Київ: Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. C. 61.

1075  Гордон В. М. Мировое объединение вексельного права. Журнал Министерства юсти-
ции. 1912. № 2. С. 154–162.
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У багатоплановій тематиці наукових досліджень доктора поліцейсько-
го права О. Ф. Федорова значне місце займають роботи з торгового права. 
Він викладав торгове право, торговий процес, вексельне та морське право. 
Його перші роботи: «История векселя. Историко-юридическое исследова-
ние» (Одеса, 1895) та рецензія на книгу І. Г. Табашнікова «Прошлое вексе-
ля. Историко-юридическое исследование» (Одеса, 1898) згодом переросли в 
ґрунтовні видання «Русское вексельное право» (Одеса, 1905) та «Вексельное 
право» (Одеса, 1906). Свої погляди на торгове право він виклав у підручни-
ках «Введение в курс торгового права» (Одеса, 1901); «Курс торгового пра-
ва» (Одеса, 1903. Вип. 1); «Торговые деятели, торговые сделки и морское 
право» (Одеса, 1908), «Торговое право» (Одеса, 1911). Він вивчав зміст та 
предмет торгового права, був прихильником запровадження самостійного 
курсу торгового права в навчальний процес як необхідного для доповнення 
та конкретизації цивільного права прикладним аспектом. Аналізував зако-
нодавство про морську торгівлю. Результатом цих досліджень стали праці 
«Морское право» (Одеса, 1913) та «Об устройстве вольных или свободных 
гаваней в России» (Одеса, 1915). Учений підготував ґрунтовні нариси роз-
витку торгового законодавства західноєвропейських держав та бібліографіч-
ний 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 пи-
тання користування берегом моря за російським правом1076. Він підготував 
розлогу рецензію на книгу О. Ф. Федорова «Торговое право» (Одеса, 1911).

Проблемами торгового права цікавився П. С. Кравцов. Він вивчав хлі-
боекспортні 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. До викладання торгового права 
в одеських вишах долучався й К. М. Смірнов. Але праць вченого за цією 
тематикою не виявлено.

Отже, досить потужно розвивалася романістика. Київські романісти до-
сліджували історію і догму, систему та джерела римського права, розробля-
ли питання сімейного та спадкового права. Фундаментальні праці були при-
свячені шлюбному дарунку, спадковій трансмісії, праву утримання, формам 
землеволодіння в Римі, компенсації (заліку), історії екстраординарного про-
цесу в епоху римського принципату тощо. Харківські й одеські вчені допо-

1076  Никонов С. П. О пользовании морским берегом в России. Журнал Министерства юсти-
ции. 1912. № 4. С. 26–58. 
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внили скарбницю романістики не менш цінними розвідками про договір по-
зики, інститут секвестрації, особливий вид заповіту «фідеїкоміс» тощо. 

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 (предмет науки, правовід-
носини, об’єкти, суб’єкти). Приділялася увага аналізу сенатської практики, 
кодифікації, уніфікації законодавства та тлумаченню законів. Було підго-
товлено 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 ци-
вільному процесі, спрощення цивільного судочинства. Широкого розмаху 
набули дослідження основ підприємницького, житлового та біржового пра-
ва. Дослідження комерціоналістів дорадянської епохи насамперед торкалися 
питання співвідношення публічного і приватного права, зокрема зіставлен-
ня цивільного та торгового права, змісту торгових угод. Були підготовлені 
праці з вексельного, морського, конкурсного права. Вивчалися цінні папери, 
хлібоекспортні контракти, договори перевезення вантажів водними та заліз-
ничними шляхами. Врешті, оригінальні твори з римського, цивільного права 
та процесу, торгового права, підготовлені вченими дорадянського періоду, 
сьогодні вважаються класикою цивілістики. 
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РОЗДІЛ 5 
РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ 

В УКРАЇНСЬКІЙ СРР 
1920 1930

5.1. Особливості реформи юридичної освіти в період 
становлення радянської влади на території України

З утвердженням радянської влади поступальний розвиток вузівської юри-
дичної освіти і науки опинився мало не на межі повного знищення. Більшо-
вики визнали за необхідне ліквідувати дореволюційну професійну підготов-
ку 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 ви-
знавали високий теоретичний рівень підготовки випускників університетів, 
утім були впевнені, що ті не мали конкретних професійних навичок. Тож ста-
вилися нові завдання – підготувати кваліфікованих фахівців-практиків для 
народного господарства. Замість університетів утворювали галузеві інститу-
ти 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., із переходом до мирного життя, проголосивши культурну 
революцію, влада вдалася до широкомасштабної освітньої реформи. Якщо 
реорганізуючи державний апарат українські більшовики орієнтувалися пере-
важно на радянську Росію, то в освітній сфері все було інакше. 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 ознаками. Молодші 
класи всіх нижчих та середніх державних, громадських, приватних навчаль-
них закладів перетворили на трудову (семирічну) школу, що була віднесена 
до системи соціального виховання. Старші класи реорганізували в профшко-
ли чи курси, а подекуди взяли за основу для створення технікумів, формуючи 
наступний щабель – професійну школу. Остання розпадалася на шість верти-
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калей: індустріально-технічну, сільськогосподарську, соціально-економічну, 
педагогічну, медичну та мистецьку, а за рівнями кваліфікації, яку вони дава-
ли – на школи масової профосвіти та виші.

Реформа вищої школи була покликана розв’язати низку завдань: створити 
нову систему та організаційні форми навчальних закладів, змінити 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 року1077. Основною 
новацією була ліквідація університетів як шкіл «чистої науки» та утворення 
галузевих вишів (інститутів та технікумів). Технікуми із 3-річним курсом на-
вчання готували фахівців певної вузької галузі народного господарства (для 
працюючих робітників діяли 4-річні вечірні робітничі технікуми). Інститут 
готував «учених інженерів, агрономів, організаторів і адміністраторів» для 
різних галузей народного господарства та державного будівництва. Строк 
навчання в інституті становив чотири роки1078.

Окремим напрямом реформи освіти було удосконалення системи держав-
них органів управління. Координував дану роботу НКО, у структурі якого 
діяли відділи вищих навчальних закладів та профосвіти. На місцях керівни-
цтво здійснювали відповідні управління вищими школами у складі науково-
академічного, адміністративно-академічного, господарчо-фінансового відді-
лів та відділу соціального забезпечення студентства1079. У грудні 1920 р. при 
НКО створили Укрголовпрофос1080, а відділи вишів та профосвіти ліквідува-
ли. І лише адміністративно-технічні функції були залишені вищим навчаль-
ним закладам.

Зауважимо, що внутрішня організація інститутів спочатку зазнала незна-
чних змін. Реорганізовували здебільшого органи управління. Були сформо-
вані факультетські ради, їх президії, вузівські ради та правління. До скла-
ду рад включали студентів, а технічний персонал отримав право дорадчо-
го голосу. Фактично ж інститутом керував політкомісар, який призначався 
Управлінням вищих шкіл, а контроль за навчальним процесом здійснювала 

1077  Інструкція до оголошення законодавчим шляхом положень про державну систему Ви-
щих Шкіл в УСРР від 9 червня 1920 р. Збірник Декретів, постанов, наказів та розпоряджень 
по народному комісаріяту освіти УСРР. Харків, 1920. Вип. 1. С. 51–53.

1078  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 80.

1079  Тимчасова інструкція по управлінню Вищими Школами на місцях. Збірник Декретів, по-
станов, наказів та розпоряджень по народному комісаріяту освіти УСРР. Харків, 1920. Вип. 1. 
С. 48.

1080  СУ УССР. 1920. № 22. Ст. 454.
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навчально-контрольна комісія закладу. Згодом (у квітні 1921 р.) управління 
вишем перейшло до ректора, політкомісара, двох проректорів (з навчальної 
та господарської роботи) та ради викладачів. Продовжувала працювати на-
вчально-контрольна комісія, а факультетами керували відповідні ради. А 
вже у серпні 1921 р. система управління вишем виглядала так: політкомісар, 
ректор, проректор та бюро інституту (замінило раду викладачів)1081. Разом  
із тим діяли комісія для заміщення вакансій, навчально-контрольна комісія, 
центральна комісія фахівців, яка узгоджувала навчальні програми (ліквідо-
вана восени 1922 р.), комісія соціального забезпечення студентів, централь-
ний загальностудентський комітет та студкоми (скасовані у травні 1923 р. з 
огляду на утворення профсекретаріату).

Внутрішня ж організаційна структура вищих навчальних закладів збере-
глася. Вони функціонували у складі факультетів та кафедр. Продовжував дія-
ти 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 інститу-
тах скорочено до трьох років. 

Надалі влада вдалася до розроблення нових навчальних планів і програм. 
Навчальний матеріал ретельно підбирався відповідно до завдань окремого 
вишу та «виключно за цільовими ознаками кваліфікації і підготовки особи 
до загальнокорисної суспільної праці»1082. Відтак кожний навчальний план 
мав два цикли: загальний (дисципліни, що дають попередні знання спеціалі-
зації) та спеціальний (дисципліни виробничих спеціальностей даного вишу). 
Аналогічно формувалися й програми. Обсяг навчального матеріалу визна-
чався не обсягом конкретної науки, а достатніми знаннями передбачуваної 
кваліфікації. Спочатку навчальні плани та програми розробляли самі виші, 
адаптували їх під власні умови, але Укрголовпрофос їх коригував, вилуча-
ючи з них «наукові дисципліни». Окрім того, кожний викладач готував роз-
горнутий конспект курсу, який перевірявся «у центрі» та підлягав опубліку-
ванню. 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 навчально-методичної роботи і 
контролю над нею було утворено Центральний методологічний комітет НКО 
та відповідні методкоми соцвиху, профосвіти та політосвіти. Методком Ук-

1081  Временное положение о Высших Учебных Заведениях Украины. Бюлетень Народного 
комісаріату освіти. 1921. № 7–8. С. 2.

1082  Производственная программа Укрглавпрофобра на 1922 г. Харьков, 1922. С. 17.
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рголовпрофосу був заснований 2 квітня 1922 року1083. Саме він координував 
роботу з розроблення і затвердження базових навчальних планів та програм, 
проводив їх апробацію, видавав дозволи на друк посібників і підручників 
тощо. Така концентрація методологічної справи в подібних комітетах свід-
чила 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 ви-
шах. Загальним принципом формування нових методик стало злиття прак-
тики з теорією. І хоча лекція залишалася основною формою навчання, 
вона все більше поступалася «колективній обробці знань». Тобто запро-
ваджувався так званий бригадно-лабораторний метод, суть якого полягала 
в тому, що студенти об’єднувалися у бригади по 7–8 осіб для «колектив-
ного пророблення» 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, знижувала 
його індивідуальну відповідальність, що негативно впливало на якість на-
вчання.

Для завершення повного курсу вишу студенту необхідно було викона-
ти всі вимоги навчального плану (скласти заліки з обов’язкового мінімуму 
предметів). Інакше його залишали на повторний курс або відраховували, а у 
випадках «недобросовісної безуспішності» карали як за трудовий саботаж і 
дезертирство1084. Окрім того, щоб отримати кваліфікацію, випускники мали 
публічно захистити дипломну роботу. На початку 1920-х рр. публічний за-
хист ще відбувався за дореволюційною процедурою.

Принципово важливим для радянського керівництва було усунути від ро-
боти у вишах «небажані старі кадри», наблизити до себе найбільш сумлінних 
працівників та сформувати нові наукові сили. Однак у перші роки освітньої 
реформи питання про повне усунення «небажаних» не ставилося. За браком 
пролетарських учених повністю відмовитися від послуг старої наукової елі-
ти означало зламати більш-менш нормальну роботу вишів. Тому 24 травня 
1920 р. було оголошено мобілізацію професорсько-викладацького складу та 
встановлено трудову повинність на «творчу працю» для всіх професорів і 

1083  Вища школа Української РСР за 50 років (1917–1967 рр.): у 2-х ч. / кер. авт. кол., відп. 
ред. В. І. Пітов. Київ: Вид-во Київськ. ун-ту, 1967. Ч. І. С. 117.

1084  Об учащихся в ВУЗ. Бюлетень Народного комісаріату освіти. 1921. № 7–8. С. 10.
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вчителів республіки1085. До питання «чистки буржуазної професури» влада 
повернулася вже у 1922 році.

Загальнореспубліканського значення набуло питання українізації вишів, 
оголошене ще Декретом РНК УСРР від 21 вересня 1920 року1086. Хоча у ви-
шах організовували спеціальні курси для вивчення української мови, про-
цес 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 вишів мала завершитися у 
1924/25 навчальному році1087. Однак ці плани були реалізовані лише на по-
чатку 1930 року.

Питання пролетаризації вищої школи мав вирішити вступ до шкіл усіх 
рівнів ретельно відібраного, справді «трудового елементу». Спочатку прийом 
до вишів проводився на підставі інструкції НКО від 8 травня 1920 року1088. 
Від вступника не вимагали атестату про освіту, а зарахування студентів від-
бувалося за результатами колоквіуму. Право вступу до вишів мали юнаки та 
дівчата, які досягли 18-річного віку. Однак рекомендувалось надавати пере-
вагу при зарахуванні особам пролетарського походження. Але рівень попе-
редньої освіти пролетарської молоді був занадто низьким. Тож робітників та 
селян, які не мали необхідних знань для занять у вищій школі, направляли на 
підготовчі курси, що їх відкривали при вишах. А вже з 1923 р. курси діяли як 
робітфаки, де прискорено проходили курс середньої школи.

Новелою освітньої реформи стало запровадження планової розкладки 
(для інститутів діяла з квітня 1921 р.). Відтоді профспілки, комнезами, пар-
тія та Червона армія направляли молодь на навчання. Водночас почали діяти 
нові правила прийому. Укрголовпрофос щороку визначав загальну кількість 
вступників. Прийом здійснювали спеціальні приймальні комісії у складі 
представників Губпрофосу, Губрадпрофу та власне вишу. Комісії формува-
лися 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 освіту1089.

Вступником могла стати політично освічена особа не молодша 18-річно-
го віку. Направлені на навчання партійними, військовими, профспілковими 

1085  СУ УССР. 1920. № 11. Ст. 201.
1086  Декрет Совнаркома УССР. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 221.
1087  Задачі і структура правничого факультету. Резолюція Першої Всеукраїнської Наради по 

освіті. Бюлетень народного комісаріату освіти. 1924. № 2. С. 44.
1088  Інструкція про прийом до вищих шкіл. Збірник Декретів, постанов, наказів та розпо-

ряджень по народному комісаріяту освіти УСРР. Харків, 1920. Вип. 1. С. 47–48.
1089  Цифровой отчет о приеме в Вуз в 1924–25 учебном году. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 

вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1109. Арк. 22.
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організаціями та комнезамами, надавали відповідне направлення, засвідчу-
вали свій вік та за наявності освіту. Прийом відбувався у формі колоквіуму, 
знання оцінювали за трибальною шкалою: незадовільно, задовільно та від-
мінно. Однак, щоб залучити до вишів пролетарські маси, вступні вимоги для 
робітників та селян були зведені до мінімуму та й оцінювання їхніх знань 
було здебільшого умовним. Приймальним комісіям вишів рекомендувалося 
не звертати увагу на незадовільні оцінки пролетарського вступника, якщо 
той має здібності у майбутньому виправити «дефекти знань» та висувати «до 
осіб виробничої кваліфікації понижені формальні вимоги, а до інтелігенції 
– підвищені»1090. Отже, ці заходи створювали широкі можливості залучати 
робітників і селян до вищої школи. Однак навіть за таких сприятливих умов 
на початку 1920-х рр. план набору до вишів не виконувався. Зрештою, влада 
дозволила на вакантні місця приймати інтелігенцію.

Зауважимо, що у 1922 р. через вкрай складне фінансове становище вищої 
школи була відновлена плата за навчання, від якої звільнялося лише проле-
тарське студентство1091. Були встановлені розкладки норм такої платні. У ви-
шах соціально-економічної вертикалі (до якої були віднесені правові факуль-
тети) 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)1092. Відповідні рішення приймали інститутські комісії соцзабезпечен-
ня студентів.

Таким чином, на початку 1920-х рр. радянська влада в Україні провела 
масштабну реорганізацію всієї освітньої галузі. Було створено систему про-
фесійної та вищої школи, засновано виші різних типів та спеціалізації, розро-
блено нормативні акти для їх функціонування, а також сформовано систему 
органів управління освітньою сферою. Натомість унаслідок організаційних, 
політичних та ідеологічних заходів вищу освіту було девальвовано, зведено 
до рівня елементарної профпідготовки. Університетська система освіти було 
скасовано, а натомість утворено інститути за виробничою та функціональ-
ною ознакою. Водночас виші втратили свою автономію.

Серйозні зміни пережила й вища юридична освіта. Спочатку 24 люто-
го 1920 р. було прийнято рішення про ліквідацію юридичних закладів та 
факультетів1093. Утім остаточною датою їх знищення стало 9 червня – «на 

1090  Инструкция по приему в ВУЗ. Бюлетень Народного комісаріату освіти. 1921. № 7–8. 
С. 13.

1091  СУ УССР. 1921. № 26. Ст. 775.
1092  Інструкція щодо введення платні за право навчання в Інститутах і Технікумах УСРР. 

Бюлетень Народного комісаріату освіти. 1922. № 27–35. С. 52–54.
1093  Тимчасова інструкція Губвіднародосвіти. Збірник Декретів, постанов, наказів та розпо-

ряджень по народному комісаріяту освіти УСРР. Харків, 1920. Вип. 1. С. 10.
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бувших правничих факультетах навчання зовсім припинити й організаційні 
форми їх без шкоди для інвентаря рішуче ліквідувати»1094. Але скептичне 
ставлення до юриспруденції та її недооцінка негативно позначилися на стані 
правопорядку. 

Водночас правовідносини, зумовлені новою економічною політикою, по-
требували все більшої кількості фахівців, а розвиток законодавства, зокре-
ма розроблення Цивільного та Кримінального кодексів, створив ситуацію, 
коли необхідність ґрунтовної підготовки правників стала очевидною. Тож 
юридичні виші та юридичні факультети університетів і жіночих курсів були 
перетворені на правові відділення спочатку в складі інституту соціально-
економічних наук (Київ), інституту суспільних наук (Харків) та гуманітар-
но-суспільного інституту (Одеса), а згодом стали правовими факультетами 
інститутів народного господарства вже як осередки радянської юридичної 
освіти.

Зауважимо, що становлення радянської вищої юридичної освіти в Україні 
початку 1920-х рр. було доволі складним. Не існувало єдиної думки щодо 
підготовки юристів. У пресі точилася гостра дискусія про планову правову 
освіту, про ліквідацію правової неосвіченості, про методи підготовки прав-
ників. Ці проблеми порушувалися на з’їздах та нарадах діячів радянської 
юстиції. Провідні науковці підтримували ідею злиття теорії і практики юри-
спруденції та підготовки на цій основі фахової робочої сили. Було вирішено 
виділити напрями кваліфікації юристів, утворивши на правових факульте-
тах господарсько-юрисконсультське, адміністративне та судове відділення. 
Господарсько-юрисконсультське відділення мало готувати юрисконсультів 
господарських наркоматів, госпорганів, профспілкових, кооперативних та 
інших спеціалістів; адміністративне – правників для центральних і місцевих 
органів влади, а судове – юристів, що захищають діючий порядок від здій-
снених і можливих правопорушень (суддів, прокурорів, слідчих, керівників 
кримінального розшуку, нотаріусів, захисників, працівників комісій по робо-
ті з неповнолітніми та місць увʼязнення).

Такий проект реформування юридичної освіти потребував відповідних 
навчальних планів. До їх розроблення долучилися провідні вчені-юристи: 
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 факуль-

1094  Інструкція до оголошення законодавчим шляхом положень про державну систему Ви-
щих Шкіл в УСРР від 9 червня 1920 р. Збірник Декретів, постанов, наказів та розпоряджень 
по народному комісаріяту освіти УСРР. Харків, 1920. Вип. 1. С. 52.
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тетів. Тому з метою систематизації викладання юридичних дисциплін, упо-
рядкування підготовки юристів нової формації НКО взялося за розроблення 
базового навчального плану.

Свої думки щодо реформи юридичної освіти висловлювали знані право-
знавці. Нові принципи правової освіти обґрунтовували київські професори 
Є. І. Кельман, П. Л. Кованько, М. І. Мітіліно, М. М. Товстоліс, М. М. Паше-
Озерський. У НКО були направлені окремі проекти навчального плану, під-
готовлені групою студентів-юристів КІНГ та професором М. М. Паше-Озер-
ським1095. Проект останнього передбачав два відділення правового факульте-
ту: публічного права (із судовим і адміністративним підвідділами) та приват-
ного права. Натомість Є. І. Кельман (декан правового факультету КІНГ) 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. Єв-
тихієв. Ще у 1922 р. на Першому всеукраїнському з’їздів працівників ра-
дянської юстиції, доповідаючи про «Методи теоретичної підготовки робіт-
ників радянської юстиції», він відстоював ідею необхідності окремого циклу 
підготовки юристів1096. Між тим, професор В. М. Гордон свої ідеї реформи 
радянської правової освіти поклав в основу навчального плану правового 
факультету ХІНГ. Врешті на нарадах за участю представників Методкому та 
вишів вирішили, що викладання на правових факультетах буде мати за осно-
ву радянське право, а історично- і порівняльно-правовий матеріал може ви-
користовуватися як виняток. І вже у 1924 р. узгоджений навчальний план для 
правових факультетів інститутів народного господарства було затверджено 
окремою резолюцією на Першій всеукраїнській нараді з освіти1097.

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 (лекції та 
практичні заняття) не могло перевищувати 36 годин. Особлива увага при-
ділялася практичним заняттям, груповому навчанню і спеціалізації. В осно-
ву вивчення радянського права була покладена спеціалізація на судовому та 

1095  Доклад декана юридического факультета Киевского института народного хозяйства 
Е. И. Кельмана ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 4. Спр. 566. Арк. 174.

1096  Юридична наука і освіта на Україні. / авт. кол. : Ю. С. Шемшученко та ін. Київ: Наук. 
думка, 1992. С. 117.

1097  Задачі і структура правничого факультету. Резолюція Першої Всеукраїнської Наради по 
освіті. Бюлетень народного комісаріату освіти. 1924. № 2. С. 46–49.



377Розвиток юридичної освіти в Українській СРР (1920–1930)

адміністративному відділеннях, але не виключалася можливість відкривати 
інші відділення. Факультети могли також ініціювати поглиблену спеціаліза-
цію в семінарах підвищеного типу, організовуючи виробничу практику та 
стажування і пропонуючи спеціальну тематику дипломних робіт. Водночас 
із планів вилучили історію і догму римського права, історію руського права, 
історію західноруського права. Єдиним історико-правовим предметом зали-
шився курс історії правових інститутів.

Вишам дозволялося самостійно розробляти робочі плани з наступним по-
годженням їх у Методкомі, однак дотримуючись загальних вимог (зокрема, 
тижневе навантаження студента не більше 36 годин). Зберігалися екзамена-
ційні періоди, а захист дипломів відбувався тричі на рік. Курс навчання був 
трирічним, однак за рішенням Правління вишу, за наявності поважних при-
чин (тяжка хвороба чи значна громадська робота), міг бути подовжений на 
один рік1098.

Хоча правові факультети користувалися попитом, їх набори постійно ско-
рочувалися, а фактичні кількісні показники випусків були незначними. Тож 
постійно відчувався дефіцит кадрів із юридичними знаннями, особливо в ор-
ганах юстиції. Командировані пролетарські вступники мали слабку підготов-
ку і неспроможні були вчасно опанувати курс вишу, а більшість студентів-
юристів були із непролетарських станів, тому проводилися «чистки», внаслі-
док яких навіть успішних студентів «викидали» з вишів «як антирадянський 
елемент». Натомість, щоб підготувати за короткі строки юристів нової фор-
мації, були організовані професійні курси. Тобто, основна маса суддів, про-
курорів, слідчих здобували юридичну освіту на короткотермінових курсах 
НКЮ, відкритих у Києві, Харкові та Одесі. Це була спроба створити мережу 
спеціальних професійних шкіл.

Проте освітні експерименти на цьому не закінчилися. Чергові зміни тор-
калися внутрішньої організації вишів. Навесні 1924 р. відбулася реорганіза-
ція кафедральної структури. Центр академічної роботи перемістився в пред-
метні комісії – це були об’єднання тісно пов’язаних між собою циклів дис-
циплін. А факультети інститутів 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.

Держава здійснювала масштабні заходи для реформування вищої осві-
ти. Серед арсеналу форм і засобів навчання були лекції, практичні заняття, 
семінари підвищеного типу, наукові гуртки, виробничі екскурсії, практика 

1098  Про порядок провадження учбової роботи. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. 
Спр. 189. Арк. 21.
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та стаж. Вони активізували працю студента, а жорстка дисципліна мала упо-
рядкувати навчальний процес. Було запроваджено контроль знань, щоправда 
з поширенням так званого бригадно-лабораторного методу він був формаль-
ним. Відвідування занять стало обов’язковим. Облік успішності та присут-
ності на практичних заняттях здійснював викладач, а на лекціях – лектор і 
черговий студент. По завершенні триместру викладачі готували звірку всіх 
даних зі своїми висновками, які ректор вишу був зобов’язаний висвітлювати 
в річному звіті1099.

Новий зміст навчального процесу вимагав нових форм занять. Лекційну 
систему критикували за пасивність студента на занятті, але повністю від-
мовитися від неї не вдалося. У 1924 р. центр ваги у викладанні перемістився 
з лекцій на самостійну роботу1100. Студентів об’єднували в академічні гру-
пи по 25–30 осіб на чолі зі старостами. Організовував та контролював ви-
вчення дисципліни професор, а роботою кожної групи керував груповод, як 
правило, асистент. Серед методів ведення самостійної роботи були: загальна 
бесіда груповода з групою, колективне вирішення вправ, розроблення інди-
відуальних тем із подальшим їх обговоренням у групі, розподіл матеріалу 
для студіювання в окремі консультаційні години. Стан підготовки кожного 
студента визначав груповод і доповідав про це професору, який і приймав рі-
шення про засвоєння курсу чи, за постановою предметної комісії, міг призна-
чати студенту додаткову контрольну роботу. Іспит втрачав силу. А у жовтні 
1924 р. Головпрофос циркуляром відмінив заліки.

Колишнім студентам, які бажали закінчити навчання, дозволили віднов-
лення і переведення з інших вишів, 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 організа-
ції, а «білі» студенти подавали реабілітаційні документи та документи про 
виконання ними трудової повинності1101.

Навчання, як і раніше, було платним. Для соціально-економічної вертика-
лі на 1924 р. була встановлена сума 120 крб. на рік. Однак лише 35 % студен-

1099  Про порядок переведення обліку відвідувань студентами та педперсоналом учбових за-
нять ВУЗу. Бюлетень народного комісаріату освіти. 1927. № 17. С. 10–11.

1100  Про групові заняття в ВУЗах. Бюлетень народного комісаріату освіти. 1924. № 5. 
С. 26–28.

1101  Правила восстановления в правах студентов и перевода из одного вуза в другой. ДАК 
(Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 4.
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тів сплачували всю суму, інші: 10 % звільнялися від сплати; 15 % сплачували 
30 крб.; 20 % – 60 крб. і ще 20 % – 90 крб.1102 Щоправда, на офіційному рівні 
влада демонструвала доступність освіти. Ще 2 серпня 1922 р. постановою 
ВЦВК було встановлено стипендії для слухачів вишів та дозволялося форму-
вати комітети допомоги студентам. Утім той, хто отримував стипендію, за-
кінчивши навчання, мав відпрацювати по 1,5 роки за кожний рік отримання 
стипендії1103.

Новий етап українських радянських освітніх реформ можна віднести 
до середини 1920-х років. Із 1925/26 н. р. виші 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 навчальні, робочі програми дисциплін, 
програми практичних занять та звіти викладачів про їх виконання, що давало б 
змогу урядовцям контролювати не лише навчальний матеріал, а й хід навчаль-
ного процесу.

У керівництві вищою освітою на всіх рівнях було запроваджено єдино-
начальність. Згідно з постановою ВУЦВК та РНК УРСР від 1 квітня 1925 р. 
головні управління колегіального типу НКО (Головсоцвих, Головпрофос та Го-
ловполітос) трансформувалися в управління з одноособовим керівництвом1104. 
Колегіальним органом залишалася колегія НКО, при якій було створено Держ-
наукметодком, що став центральним контрольним органом науково-методо-
логічної діяльності. А при головних управліннях формувалися відповідні ме-
тодологічні комітети, що діяли на правах секцій Держнаукметодкому. Таким 
чином, відбулася централізація науково-методологічної роботи. На підставі 
«Порядку провадження учбової роботи» від 14 вересня 1925 р. у вишах респу-
бліки 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 ве-
ресня–15 грудня (перший триместр), 1 січня–15 квітня (другий), 1 травня – до 
виконання навчального плану (третій – відводився на практику)1105. Навчання 
було переведено з вечірньої на денну форму.

Особливістю підготовки студентів у радянський час стало намагання 
поєднати теоретичне і практичне навчання. Була запроваджена виробнича 

1102  Про платню за навчання в ВУЗах УСРР на 1924–1925-й навчальний рік. Бюлетень на-
родного комісаріату освіти. 1924. № 3–4. С. 74.

1103  Про державні і приватні стипендії для учнів Вищих Шкільних Закладів і про Комітети 
допомоги учням ВУЗ. Бюлетень народного комісаріату освіти. 1922. № 27–35. С. 4–6.

1104  Збірник чинного законодавства УСРР про народну освіту. Харків: Вид. НКО УСРР, 1927. С. 8.
1105  Циркулярні розпорядження Всім Губпрофосам. Бюлетень народного комісаріату осві-

ти. 1924. № 2. С. 52.
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практика старшокурсників, відповідну постанову уряд видав у 1923 році1106. 
Однак керівники радянських органів та установ не виявили прихильності 
до ідеї широкого запровадження практикантства. Вишам доводилося само-
тужки влаштовувати практикантів. Особливо складно було організувати 
практику для студентів-юристів, адже сфера застосування юридичних знань 
була вкрай обмежена. Законодавство встановлювало обов’язкову наявність 
юридичної освіти лише для заміщення окремих посад у судових та право-
охоронних органах. Згодом організовувати практику стала Центральна між-
відомча комісія з практики і стажу НКО, яка формувала списки підприємств 
(баз практики), розподіляла практикантів, видавала наряди на практику. Оці-
нювала практику інститутська комісія з фаху на підставі щоденника, звіту та 
публічного його захисту1107.

Радикальним і неоднозначно оцінюваним кроком на шляху «зближення з 
життям» стало запровадження обов’язкового стажу випускників. Він тривав 
від одного до трьох років і лише після успішного, за висновком предметної 
комісії, його проходження випускник допускався до захисту дипломної ро-
боти. Згодом організаційні й контрольні функції зі стажу здійснювала Цен-
тральна міжвідомча комісія з практики і стажу. Стажеру призначали тему 
дипломної роботи. Він вів стажерську книжку та готував стислий технічний 
звіт. Усі документи подавалися до міжвідомчої комісії, яка дозволяла захист 
дипломної роботи в державній комісії при виші. Остання й присуджувала 
кваліфікацію1108.

Доволі гостро стояла проблема забезпечення стажерів робочими місця-
ми. Для 13 тис. випускників 1926 р. було лише 7 тис. місць для стажу, з них 
3,5 тис. учительські посади1109. Тому в 1927 р. були встановлені норми при-
йому на практику і стаж для всіх підприємств та установ республіки всіх 
форм власності (від 1,25 % до 2,5 % загального числа працівників). Підпри-
ємства й установи зобов’язані були оплачувати практику і стаж, а за наяв-
ності 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 ліквідували1110.

1106  СУ УССР. 1923. № 28. Ст. 426.
1107  Інструкція про техніку командирування учнів професійних закладів на практику і стаж 

на підставі постанови РНК від 04. 05. 1923 р. Бюлетень народного комісаріату освіти. 1926. 
№ 2. С. 24–29.

1108  Там само. С. 24–29.
1109  Про стаж студентів, що скінчили ВУЗИ. Бюлетень народного комісаріату освіти. 1927. 

№ 3. С. 1.
1110  Про порядок надання місць практики студентам вищих шкіл і учнів, що скінчили повний 
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Навчання у виші завершувалося захистом дипломної роботи. Спочатку 
її захист відбувався за дореволюційною процедурою. Згодом порядок підго-
товки 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, студент готував кандидатську роботу, 
яку оцінювала предметна комісія на підставі висновку керівника. Публічний 
захист кандидатської роботи не передбачався. Далі студент проходив стаж 
та готував і захищав дипломну роботу (з 1926 р. була замінена кваліфікацій-
ною). У 1927 р. за її керівництво були встановлені норми часу (18 годин на 
одного студента). Публічний захист відбувався у кваліфікаційних комісіях, 
що діяли у складі ректора, декана, двох викладачів, представника від госпо-
дарської установи, представника професійної організації та наукового керів-
ника. Комісія працювала тричі на рік (грудень, квітень, вересень). Студенту 
присуджували кваліфікацію, враховуючи стан виконання плану навчання, 
звіти про виробничу практику та виробничий стаж, кваліфікаційну працю та 
результати її захисту. Якщо захист визнавався незадовільним, студенту до-
зволялося ще раз захищати роботу в наступну сесію, а інакше призначалася 
нова тема для дослідження, яку захищати можна було вже лише однин раз. 
Після успішного захисту випускник отримував диплом про вищу освіту.

Зважаючи на те, що кваліфікаційна робота виносилася на захист після 
завершення повного курсу навчання, проходження практики та стажу, чима-
ло випускників, працевлаштувавшись чи, навпаки, не отримавши місця для 
стажу, зривали терміни її підготовки. Тож при відносно значних випусках 
вишів, дипломованих фахівців було обмаль. Тому 21 грудня 1929 р. НКО 
скасував кваліфікаційну роботу. Віднині всім, хто закінчив теоретичний курс 
вишу, видавали диплом про освіту. У 1929 р. була встановлена номенклатура 
спеціальностей для осіб з вищою освітою. Для юристів їх було шість – кри-
мінальне, адміністративне, господарське, міжнародне, трудове та земельне 
право1111.

Зазнав змін і порядок заміщення посад професорсько-викладацького 
складу1112. Ректорів, проректорів та деканів на посади затверджувала Коле-
гія НКО за поданням завідувачів губернських управлінь НКО, професорів 

курс професійних шкіл, і місць для відбування стажу особами, що пройшли повний курс вищих 
шкіл. Бюлетень народного комісаріату освіти. 1927. № 12. С. 3.

1111  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 125–126.

1112  Положення про порядок заміщення посад керівників та викладачів в освітніх установах 
УСРР. Бюлетень Народного комісаріату освіти. 1926. № 3. С. 5–7.
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та викладачів – нарком освіти за поданням керівників вишів із попереднім 
висновком завідувачів губернських управлінь НКО, а молодших виклада-
чів (асистентів) – завідувачі губернських управлінь НКО. Вже 1927 р. було 
розроблено інструкцію, згідно з якою заміщення посад відбувалося за кон-
курсом1113. Претенденти подавали до правління вишу 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 (за винятком 
осіб, які мали педагогічний стаж), що проводилися у відкритому засіданні 
факультетської комісії. Висновок комісії направлявся правлінню, яке вноси-
ло 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 Держнаукметод-
кому (при заміщенні посад професорів). Була проведена і реєстрація науков-
ців, 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 викла-
дачем І чи ІІ групи1114. У вишах 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 поста-
новою ВЦВК і РНК УСРР було скасовано розкладку прийому до вишів 
(крім робітфаків), введено вступні іспити, запроваджено районування ви-
щих шкіл1115. Виші поділялися за територією на заклади 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 роз-
кладку, влада контролювала відсоток пролетарського студентства. Втрачали 
значення відрядження на навчання комнезамів, партійних та профспілкових 
організацій. Виші могли набирати більш підготовлених студентів, але чітко 
дотримуючись відсотка щодо соціального складу.

Однак і надалі відчувалася нестача фахівців. Нова система прийому до 
вишів, хоч значно покращила ситуацію, але не вирішила проблему укомп-

1113  Інструкція про порядок допуску до педагогічної роботи в Вузах. Бюлетень Народного 
комісаріату освіти. 1927. № 8. С. 17–18.

1114  Положення про інститути. Бюлетень Народного комісаріату освіти. 1927. № 29. С. 8.
1115  Збірник чинного законодавства УСРР про народну освіту. Харків: Вид. НКО УСРР, 1927. 

С. 79–81.
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лектованості навчальних закладів. План набору в 1926/27 н. р. було виконано 
усього на 26,5 %1116. Влада констатувала слабку підготовку селян і робітни-
ків, але доступ до вишів інших соціальних груп і надалі обмежувався. Тяж-
кий матеріальний стан студентів, мізерні стипендії (які виплачували лише 
трудовому студентству) не приваблювали молодь. Так, у 1926 р. студенти 
Києва отримували 21 крб. на місяць, а в наступному – 23 крб. (тоді як пара 
чобіт коштувала 17 крб.). Ще й стипендіати були зобов’язані відпрацьовува-
ти півтора, а з 1927 р. – 1 рік за кожний рік отримання стипендії1117.

Хоча план прийомів у виші не виконувався, а влада відмічала великі кон-
курси на правові факультети, й надалі норми набору юристів скорочувалися. 
Пропускна здатність першого курсу правового факультету КІНГ в 1925/26 
н. р. становила 100 осіб. З наступного року всі інститути народного госпо-
дарства мали набирати по 80 студентів-юристів, а в 1929/30 н. р. у КІНГ і 
ОІНГ могли навчатися лише по 60 юристів-першокурсників, а ХІНГ – 751118. 
Тож контингент правників поволі скорочувався, а неспроможність селян і 
робітників вчасно опанувати курс вишу негативно впливали на кількісні 
показники випусків. Існував гострий дефіцит кадрів. Однак і за таких умов 
тривали «чистки», студентів відраховували як «чужий елемент» та «за захо-
вування соціального стану»1119.

Щоб збільшити випуски у 1927 р., НКО запровадив екстернат для осіб, 
які мали виробничий стаж. Водночас для низки спеціальностей стаж був за-
мінений розподілом на роботу, а з 1929 р. скасували й дипломні (кваліфі-
каційні) роботи. Ці заходи скоротили загальні строки перебування у виші 
і дали країні певну кількість дипломованих фахівців. Проте ці правила не 
діяли у вишах соціально-економічної вертикалі. Лише у 1929 р. економістів 
стали розподіляти на посади, а юристи, як і раніше, мали відбувати річний 
стаж1120.

1116  Постанова Колегії НКО «Про наслідки прийому до вузів у 1926–1927 учбовому році». 
Бюлетень народного комісаріату освіти. 1927. № 10. С. 2.

1117  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 95.

1118  Циркуляры Укрглавпрофобра. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 67. Арк. 
98; Норми прийому до ВУЗів на 1927–1928 р. Бюлетень народного комісаріату освіти. 1927. 
№ 30–31. С. 14; Норми прийому на 1928–29 академічний рік до вузів УСРР. Бюлетень народного 
комісаріату освіти. 1928. № 34. С. 8; Про контингент набору до ВУЗів на 1929–1930 р. Бюле-
тень народного комісаріату освіти. 1929. № 30. С. 4.

1119  Про порядок, як перевіряти склад студентства ВУЗів. Бюлетень народного комісаріату 
освіти. 1929. № 16. С. 13.

1120  Про зміни й доповнення «Положення про інститути УСРР». Бюлетень народного 
комісаріату освіти. 1929. № 26. С. 4.
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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 прийня-
те в липні 1928 р. на Пленумі ЦК ВКП(б). Передбачалося створення низки 
галузевих вишів під егідою галузевих наркоматів і відомств. Насамперед із 
багатофакультетних інститутів виділяли самостійні, спеціалізовані за галу-
зями народного господарства та культури, виші. Технікуми, що мали міцну 
матеріально-технічну та методичну бази, реорганізовували в інститути, інші 
були перетворені на середні спеціальні навчальні заклади. Окремі галузеві 
виші формували шляхом злиття споріднених факультетів та відділень ін-
ститутів і технікумів. Тож систему профільних вертикалей скасували. Хоча 
кількість вишів зросла, однак це збільшення було штучним. Натомість роз-
порошувалися матеріальна та навчально-методична база закладів, а також 
кадровий потенціал, відповідно знижувався рівень теоретичної підготовка 
студентів.

З вересня 1929 р. навчальний рік став поділятися на два семестри, замість 
триместрів1121. Саме тоді було встановлено початок навчального року з 1 ве-
ресня. Кардинально новим для освіти стало запровадження у 1929 р. соціа-
лістичного змагання між однотипними вишами. Його мета – «максимально 
можливе підвищення якості продукції вузів»1122. Тож успішність, пропускна 
здатність вишів, ефективність методів викладання, облік студентської робо-
ти тощо підганялися під планові показники. Перший 5-річний план вимагав 
збільшення випусків, тому в листопаді 1929 р. інститути знову були пере-
ведені на трирічний термін навчання, а навчальний рік подовжено із 10 до 
11 місяців1123.

У 1930 р. була змінена система керівництва інститутами: правління лік-
відовано, посада ректора замінена директором, який одноособово відповідав 
за всі справи вишу. Громадський контроль здійснювала Вища рада у справах 
вишу, утворена з представників громадських та професійних організацій1124. 
Однак реалізувати ці плани в інститутах народного господарства вже не вда-
лося. Восени 1930 р. вони були реорганізовані.

1121  Про раціональний розподіл учбового року. Бюлетень народного комісаріату освіти. 
1929. № 11. С. 12–13.

1122  Про поміжвузівське соціалістичне змагання. Бюлетень народного комісаріату освіти. 
1929. № 23. С. 9–10.

1123  Вища школа Української РСР за 50 років (1917–1967 рр.): у 2-х ч. / кер. авт. кол., відп. ред. 
В. І. Пітов. Київ: Вид-во Київськ. ун-ту, 1967. Ч. І. С. 161.

1124  Про єдиноначальність у вишах. Бюлетень народного комісаріату освіти. 1930. № 11. 
С. 7.
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Отже, в 1920–1930-х рр. освіта перебувала в стані трансформації, пошуку 
оптимальних шляхів її вдосконалення. Формування системи радянської ви-
щої школи пройшло кілька етапів. На першому етапі (початок 1920-х рр.) 
були встановлені два типи вишів за галузевою ознакою: технікум (випускав 
спеціалістів-практиків) та інститут (готував спеціалістів-організаторів). Уні-
верситети були ліквідовані. Реформовано управління вишами – ліквідована 
автономія вищої школи, а керівництво зосереджено в руках політкомісара та 
ректора. Була налагоджена система центрального «керування» освітою, вста-
новлена державна монополія в освітній галузі. Комплектування професор-
сько-викладацького складу мало різні форми: використання старих фахівців, 
так зване висуванство та підготовка нових спеців. Було розпочато україніза-
цію та пролетаризацію вишів, введено планову розкладку, утворено робіт-
факи. 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, підвищено вимоги до вступника. Од-
нак введено куріальну систему та різко зменшено набори до вишів. У систе-
мі центрального управління освітою введено єдиноначальність. Формування 
викладацького корпусу за конкурсом змінило призначення на посади. На-
вчання переведено на денну форму. Істотних змін зазнав навчально-методич-
ний комплекс. Заняття проводили за різноманітними методиками, але їх за-
провадження мало стихійний характер. Окрім лекцій та практичних занять, 
були введені семінари підвищеного типу, наукові гуртки, виробничі екскур-
сії, практика, стаж та дипломна робота. Однак зберігалися тенденції до ма-
сової прискореної підготовки фахівців, тому був запроваджений екстернат, 
виробничий стаж замінено розподілом на роботу, а дипломні роботи скасо-
вано. Було запроваджено контроль знань студентів та навчальну і трудову 
повинності. Проте в основі освіти залишився вузькопрофільний принцип, 
а в навчальному процесі домінував так званий бригадно-лабораторний ме-
тод, який унеможливлював персоніфіковану підготовку та знижував індиві-
дуальну відповідальність і рівень знань студента. Започатковано підготовку 
радянських підручників, але проблему забезпечення студентів літературою 
не було вирішено.

Третій етап (кінець 1920-х рр.) означений уніфікацією освіти та її реор-
ганізацією за галузевою ознакою. Виші підпорядковувалися галузевим нар-
коматам і відомствам, систему профільних вертикалей скасовано. Завершено 
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процес українізації вишів, встановлено періодизацію навчального року та 
семестрову систему. Однак роздрібнення та штучне кількісне збільшення ви-
шів, пристосування їх до вузьковідомчих інтересів мали негативні наслідки: 
розпорошення матеріально-технічної та навчально-методичної бази, втрата 
наступності підготовки науково-педагогічних працівників, зниження теоре-
тичної підготовки студентів тощо. Особливу загрозу для юридичної освіти 
становив процес розмивання кадрового потенціалу. Інтелектуальна еліта або 
іммігрувала з країни, або перекочувала в інші сфери. Однак уніфікацією роз-
почався процес адміністративного підпорядкування освіти союзному керів-
ництву.

5.2. Правовий факультет Київського інституту 
народного господарства (1920–1930)

Київський інститут народного господарства розпочав діяльність у вересні 
1920 року. Він став правонаступником Київського комерційного інституту, 
а правове відділення було утворене об’єднанням юридичного факультету 
Київського університету, правового відділення КВЖК та КЮІ. Перед новим 
закладом була поставлена мета підготувати «відповідальних робітників-ор-
ганізаторів трестів і синдикатів в галузі торгівлі, переробки сільськогоспо-
дарської сировини, цукрової, борошняної, гарбарської промисловості, госпо-
дарчих наркоматів, планових органів, статистико-економічних і фінансових 
установ, місцевого комунального господарства, служби експлуатації шляхів 
і судових та адміністративних робітників»1125. Уже влітку 1921 р. в інституті 
мали функціонувати вісім факультетів (основний, соціально-економічний, 
господарсько-технічний, транспорту і зв’язку, кооперативний, соціально-
правовий, педагогічний, зовнішніх економічних зносин). Але два останні так 
і не розпочали свою діяльність. 

Курс навчання в закладі був трирічним (9 триместрів). Перші три три-
местри – загальний факультет, а далі – один із факультетів із чіткою спеціа-
лізацією. Хоча варто зауважити, що внутрішня структура інституту не була 
сталою, впродовж наступних років конфігурація факультетів та відділень 
кілька разів змінювалася. Так, у 1922 р. діяли основний, господарсько-ор-
ганізаційний (нова назва соціально-економічного), господарсько-технічний, 
експлуатації шляхів сполучення, соціально-правовий факультети. Для залу-
чення до навчання пролетарської молоді у КІНГ влітку 1922 р. були засно-

1125  До ФЕУ. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 5. Спр. 562. Арк. 50.
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вані тримісячні підготовчі курси, а вже в лютому 1923 р. їх реорганізували в 
окремий робітфак1126. У 1924 р. інститут мав п’ять факультетів (робітничий, 
промисловий, господарчо-технічний, факультет експлуатації шляхів сполу-
чення та правовий), а в 1928 р. – три (робітничий, економічний та правовий).

Заняття, як і в більшості київських вишів, проводилися у вечірній час 
із 17 до 22 години, а вдень майже всі студенти працювали. Однак через па-
ливну кризу з 1 грудня 1920 р. у КІНГ встановлювався новий час занять – з 
15 до 21 години. Це створювало незручності для працюючих студентів, тож 
відвідування занять було вкрай низьким, лекції слухали від п’яти до 40 осіб. 
Нерідко викладачі проводили заняття вдома за винагороду в так званих при-
ватних групах. Згодом було запроваджено контроль відвідування занять, а з 
1927 р. – денну форму навчання.

В інституті діяла залікова система навчання. Студенти вивчали дисци-
пліни у визначеному порядку: спочатку загальні базові, а потім – спеціаль-
ні, які закінчувалися іспитом (згодом іспити були замінені заліками). Для 
завершення повного курсу навчання студенту 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 час від часу 
вилучалися. Тому з 1923/24 н. р. за основу організації навчання була взя-
та курсова система. Встановлювався обов’язковий мінімум для переходу з 
курсу на курс. У разі переходу з першого на другий курс необхідно було 
скласти шість предметів. Згодом мінімум був збільшений до восьми пред-
метів, а в разі переходу з другого на третій курс – усі дисципліни першого 
курсу і шість дисциплін – другого. Ці норми постійно коригувалися. Та вже 
з 1925/26 н. р. зазначений мінімум як і умовне переведення, було скасовано. 
Проте обов’язковими стали практика, виробничий стаж та дипломна робота. 

Викладання велося російською мовою, а процес українізації розпочався 
лише у 1923 р., коли в КІНГ надійшла перша директивна вимога україні-
зуватися. Але навіть 1 березня 1924 р. в інституті визнали, що перехід на 
викладання українською неможливий, адже із 130 викладачів лише 19 знали 
мову і тільки шість предметів читали українською. Водночас 65 % (1100 сту-
дентів) зовсім не володіли мовою, 25 % (400 осіб) – розуміли українську і 
ледь 10 % (160 осіб) добре її знали1127. Тож план українізації в КІНГ був реа-
лізований лише на початку 1930 року.

1126  Київський інститут народного господарства за роки 1917–1927. Наукові записки 
Київського інституту народного господарства. Київ, 1927. Т. 8. С. VІІІ.

1127  Анкета для учебных заведений Профобра. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1139. Арк. 99.
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У перші роки діяльності інститут переживав складні часи. Напівзруйно-
вані приміщення (інститут зберіг свою будівлю на бульварі Шевченка, 22/24, 
колишній Бібіковський бульвар), несвоєчасна та низька платня персоналу 
(восени 1921 р. інститут виплачував усього 14 % належної суми, а весною 
1922 р. – лише 9 %)1128, відсутність чи нестійкість навчального матеріалу 
ускладнювали роботу закладу. Вкрай непростим було фінансове становище 
вишу. Ситуацію ускладнили паливна криза та голод. Щоб вийти з кризової 
ситуації, з 1 березня 1922 р. була відновлена плата за навчання. Хоча станом 
на 1 вересня 1921 р. в інституті налічувалося 6 тис. студентів, платоспромож-
них серед них виявилося всього 2 тис. (сплачували 50 тис. крб. щомісячно)1129. 
Окрім того, заощаджували кошти, скорочуючи навчальні курси, звільняючи 
викладачів, читаючи окремі дисципліни одночасно для студентів кількох фа-
культетів. Була введена плата за користування бібліотекою.

Та вже з травня 1922 р. ситуація почала змінюватися. Насамперед були 
вжиті заходи для покращення матеріального стану інституту, проведено ка-
пітальний ремонт будівлі, системи опалення та освітлення, збільшено нор-
ми оплати праці. Водночас студентів повернули в аудиторію, ліквідували 
навчання в так званих приватних групах, увели навчальну картку студента, 
де фіксували його успішність, визначили єдині строки сесії та нову систему 
складання іспитів (тільки під час сесії). До складу екзаменаційних комісій 
залучали студентів, що згідно з тогочасними уявленнями мало зменшити 
сваволю професорів. Встановлювався контроль відвідування занять (відпо-
відні відмітки вносилися в кабінетні книги), присутності викладача на за-
нятті (він власноруч робив запис у журналі проведених занять), проведення 
іспитів, проходження практики. Навесні 1922 р. провели перереєстрацію сту-
дентів, за результатами такої «генеральної чистки» зі складу студентів КІНГ 
відрахували 800 осіб, а також так званих мертвих душ1130.

Поступово налагоджувалася робота й на правовому (соціально-право-
вому) факультеті, який розпочав роботу 29 листопада 1920 р. спочатку як 
відділення, а з 24 червня 1921 р. – вже як самостійний факультет. Керувала 
факультетом рада у складі професорів, викладачів, осіб навчального персо-
налу і представників студентів. Рада, строком на один рік, обирала декана, 
його заступника, секретаря та завідуючих відділеннями. Першим керівником 
правового відділення (до 8 квітня 1921 р.) був професор В. І. Синайський. 

1128  Київський інститут народного господарства за роки 1917–1927. Наукові записки Київ-
ського інституту народного господарства. Київ, 1927. Т. 8. С. ХVІ.

1129  Протоколы заседаний бюро. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 12. Арк. 6.
1130  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 

– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 90.
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Його змінив В. І. Бошко, який став першим деканом самостійного соціально-
правового 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 факультету стояли Є. І. Кельман (1921–1925), А. Е. Крис-
тер (1925–1928) та Р. М. Бабун (з 19 жовтня 1928 р. до 14 квітня 1930 р.). 
Останній був і завідуючим факультету радянського будівництва та права – до 
моменту ліквідації КІНГ 1 жовтня 1930 року. 

На правовому факультеті працювало сузірʼя видатних юристів. Напри-
кінці 1922 р. їх було 25 осіб, серед них – два академіки ВУАН (М. П. Васи-
ленко1131 та О. М. Гуляєв), 14 професорів (всі колишні університетські вчені) 
та девֹʼять викладачів. Факультет мав сім посад професорських стипендіатів. 

У перші роки діяльності його співробітниками стали М. М. Гершонов, 
В. В. Карпеко, Л. С. Карум, Б. А. Ландау, М. І. Мітіліно, А. К. Мітюков, 
П. П. Соколов, М. М. Товстоліс, М. О. Чельцов-Бебутов, В. Ф. Яновський. 
Лекції з історії філософії права вів професор Петроградського університету 
М. П. Гуля, з основ публічного права – приват-доцент Є. М. Кулішер, з між-
народного права – відомий міжнародник О. М. Горовцев1132, з історії філосо-
фії права – філософ Д. М. Койген, з судової психології – майбутній академік 
АМН СРСР, професор кафедри нервових хвороб Київського медичного ін-
ституту Б. М. Маньківський, а з судової медицини – професор кафедри ди-
тячої психопатології Київського університету Ф. З. Шнеєрсон. Зі студентами 
працювали й юристи-практики: нотаріус М. О. Софьїн; судові діячі О. М. Бу-
товський, П. Л. Горецький, О. Д. Щербак; адвокати Я. С. Гольденвейзер та 
М. С. Мазор. Серед викладачів був й член Центральної ради, політичний 
діяч М. С. Балабанов. У 1924 р. на факультеті працювало вже 44 правники 
(28 штатних та 16 сумісників)1133. Усього встановлено прізвища 54 юристів 
КІНГ (додаток П).

Спочатку, як у дореволюційних вишах, викладачі обіймали професорські 
кафедри, але згодом центр академічної роботи перемістився в предметні ко-
місії. На правовому факультеті діяло три комісії: публічного права (до прези-
дії входили: М. М. Паше-Озерський (голова), О. М. Чельцов-Бебутов (заступ-
ник); В. М. Гаккебуш); приватного права (до президії входили: Є. І. Кельман 
(голова), А. Е. Кристер (заступник, згодом став головою), В. В. Карпеко) та 

1131  Голова Ради економічного факультету Інституту соціально-економічних вчень – Васи-
ленку М. П. Повідомлення про обрання його професором Інституту. 17 серпня 1920 р. ІР НБУВ 
(Інститут рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 40. Спр. 1160. Арк. 1.

1132  Міхневич Л. В. Горовцев Олександр Михайлович. Енциклопедія міжнародного права. 
К., 2014. Т. 1. С. 644–645.

1133  Сведения о преподавательском персонале КИНХ. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих 
органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 297. Арк. 2.
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загальної теорії права (до президії входили: Я. С. Розанов (голова), В. І. Бош-
ко). Остання незабаром була розформована. У комісіях концентрувалася на-
вчально-методична робота. Тут розробляли і затверджували програми та ро-
бочі плани лекцій і практичних занять, формували методичне забезпечення 
відповідних курсів, списки рекомендованої літератури, теми дипломних ро-
біт, оцінювали звіти про практику і стажування, а також розробляли методи-
ки викладання. Так, вже восени 1923 р. були обговорені спеціальні доповіді 
М. М. Паше-Озерського, О. Д. Щербака, А. Е. Кристера, М. С. Мазора про 
методи ведення занять із кримінального та цивільного права1134.

Зауважимо, що формування радянської юридичної освіти у 1920-х рр. 
відбувалося в безперервному руйнуванні дореволюційної системи. Однак 
правники КІНГ до цієї справи підходили досить делікатно. Спочатку на пра-
вовому відділенні запропонували спеціалізацію на підвідділах: судовому, 
адміністративному, охорони праці й соціального забезпечення та соціоло-
гічному. Напевно, останній мав стати правонаступником ліквідованого Між-
народного інституту соціології і права (Київського юридичного інституту), 
директор якого В. І. Синайський на той час був керівником правового відді-
лення. Однак фактично працювали лише перші два. 

Загалом навчальний план правового відділення КІНГ відтворював кла-
сичну університетську освіту та включав обов’язкові, необов’язкові й спе-
ціальні курси, усього 30 дисциплін (додаток Р)1135. Щоправда, з плану було 
вилучено церковне право, а римське право перетворено на курс «Основи 
соціального права». Окрім того, на інших відділеннях інституту, як і рані-
ше в ККІ, читалася низка юридичних наук. Усі студенти слухали загальні 
(вчення про державу, основи публічного права, основи приватного права) 
та спеціальні (цивільне право та процес, фінансове, торгове та кримінальне 
право) курси. Додатково для окремих відділень викладали: страхове право 
(на страховому відділенні), міжнародне право (на банківському відділенні), 
кооперативне право (на кооперативному відділенні), міжнародне, вексельне, 
консульське, морське та річкове право, публічне та приватне право зарубіж-
них країн (на консульсько-торговому відділенні)1136.

Працювати доводилося в досить складних умовах. Через матеріальні 
труднощі та відсутність коштів на зарплату окремі курси було скорочено. 

1134  Доклад о деятельности предметных комиссий в течение осеннего триместра 1923 г. 
ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 566. 
Арк. 201.

1135  Учебный план правового отделения на 1920–1921 гг. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 32–33.

1136  Учебные планы на 1920–1921 гг. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 2. 
Арк. 2–32.
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Погіршувалася ситуація і через брак викладачів окремих предметів. Станом 
на 18 березня 1921 р. не читалися такі курси: історія філософії права, порів-
няльний курс державного права радянської республіки і конституційних кра-
їн, система судових органів і загальні основи судочинства, право соціального 
забезпечення, догми радянського кримінального права, кримінальний про-
цес, судова психологія. Уже у червні 1921 р. правове відділення було пере-
творене на самостійний соціально-правовий факультет з двома відділеннями 
(адміністративним та судовим). Щоправда, лише другий курс мав працювати 
за новим планом, а студенти першого (основного) та третього курсів продо-
вжували навчання за старим планом правового відділення. Перелік дисци-
плін 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 «Іс-
торія права великої Росії, західної Росії і України», її вів академік М. П. Ва-
силенко). У шостому триместрі запроваджувалася диференціація на судове 
та адміністративне відділення, де студенти судового відділення опановували 
11 предметів (спеціальний курс цивільного права, цивільний процес, шлюб-
не, сімейне та опікунське право, міжнародне приватне право, кримінальну 
політику, кримінальну соціологію, догми радянського кримінального права, 
систему каральних установ, кримінальний процес, судову медицину та су-
дову психологію), адміністративного – 10 дисциплін (спеціальний курс ад-
міністративного права, земельне право, правову організацію обміну, право 
соціального забезпечення, фінансове право, міжнародне приватне право, по-
літичну історію нового часу, історію міжнародних відносин, спецкурс ци-
вільного права, шлюбне, сімейне та опікунське право) (додаток Р.1.)1137. Але 
фактично працювало лише судове відділення, адже на адміністративне за-
писалось мало студентів і його не відкрили.

Окрім того, для студентів-юристів колишніх вишів створювалися окремі 
ліквідаційні групи, які потребували особливої програми. Спершу їм було до-
зволено закінчити навчання за старим університетським планом, виключив-
ши з нього римське і церковне право та додавши соціологію, радянське ци-
вільне право і практичні заняття з основних курсів. Був збережений і захист 
дипломної роботи, а вже 10 квітня 1922 р. факультетська комісія затвердила 
для ліквідаційних груп спеціальну програму, яка, поряд із класичними юри-
дичними дисциплінами містила: радянське цивільне право, радянське кримі-
нальне право, радянський судовий процес, радянську конституцію, політич-

1137  Программа социально-правового факультета. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 
1. Спр. 518. Арк. 52–53.
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ну економію, історію економічних учень та статистику. Відтак, щоб здобути 
диплом, студенти ліквідаційної групи до 1 травня 1922 р. мали скласти вісім, 
в літній триместр – ще дев’ֹять заліків, а решту вісім дисциплін – в осінній 
триместр, пройти практику та захистити дипломну роботу.

У наступному 1922/23 н. р. був уведений новий навчальний план со-
ціально-правового факультету. Його особливістю стало те, що відтепер 
студенти першого курсу отримували стійкі соціально-політичні та почат-
кові юридичні знання, але, на жаль, із чотирьох юридичних дисциплін 
лише одна (загальне вчення про право і державу) була обов’язковою. Про-
те принципово важливими стали історичний матеріалізм, робітничий рух, 
професійні союзи. 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 із основних курсів (цивільне право, 
цивільний процес, кримінальне право, кримінальний процес, торгово-про-
мислове право).

Третій курс (8–9 триместри) розпадався на судове та адміністративне від-
ділення. Відтак програма судового відділення, зберігши кращі традиції доре-
волюційної юридичної освіти, охоплювала такі курси: кримінальну політику 
та вчення про дитячу злочинність, техніку кримінального процесу та техніку 
цивільного процесу, судову медицину та судову психіатрію, техніку судового 
діловодства та техніку судової промови, організацію місць ув’язнення та но-
таріат, вексельне та конкурсне право. Адміністративне відділення готувало 
практичних працівників державних установ, тому важливим було вивчення 
спеціального курсу адміністративного права, транспортного та комунально-
го права, житлового права та права соціального забезпечення і соціального 
страхування, господарського контролю, професійного руху і професійних 
союзів, податкового законодавства, організації міліції та техніки адміністра-
тивного діловодства (додаток Р.2.)1138. Новелою цього плану стала практика 
в органах юстиції для судового відділення та в адміністративних установах 
– для адміністративного. Але цей план був переобтяжений предметами. І вже 
в лютому 1923 р. він зазнав коректив. Перший курс, як і раніше, вважався 
основним факультетом. Для переходу з першого курсу на правовий факуль-
тет було встановлено мінімум (шість предметів, серед них загальне вчення 
про державу і право та вступ у вивчення права).

1138  Программа социально-правового факультета. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. 
Оп. 1. Спр. 518. Арк. 52–53; Отчет о деятельности Киевского института народного хозяйства 
за 1922 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 5. 
Спр. 576. Арк. 80.
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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 (дода-
ток Р.3.).

А вже у 1924 р. на Першій всеукраїнській нараді з питань освіти 
було затверджено «нормальний навчальний план»1139. Він включав осно-
вні й 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 соціально-політичні та правові дисципліни, які мали 
пропедевтичну мету – познайомити з юридичною термінологією й осно-
вами 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 діючо-
го радянського права. Дисципліни третього курсу об’єднували в дві групи 
предметів: загальні і спеціальні для кожного відділення (спеціалізація по 
відділеннях у кожному виші формувалася залежно від місцевих особли-
востей). Особлива увага в новому плані приділялась практичним занят-
тям. Предметні комісії вишів могли самостійно обирати види таких за-
нять, утім НКО наполегливо рекомендувало два їх види: практичні, тісно 
пов’язані з теоретичним курсом (мали читали професори і викладачі), і 
особливі заняття для вивчення емпіричного матеріалу (могли вести прак-
тичні працівники)1140.

У КІНГ, дотримуючись цих вимог, у 1924/25 н. р. було запроваджено но-
вий навчальний план, щоправда, правовий факультет був перейменований 
у «цикл», а відділення – в «ухили» (судовий та адміністративний; юрискон-
сультський 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. Но-
вим предметом для студентів адміністративного ухилу було українознав-
ство, а судового ухилу – факультатив «Історія українського права у зв’язку 

1139  Задачі і структура правничого факультету. Резолюція Першої Всеукраїнської Наради по 
освіті. Бюлетень народного комісаріату освіти. 1924. № 2. С. 46–49.

1140  Объяснительная записка к Проекту учебного плана Юридического факультета. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 566. Арк. 146.
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з економічним побутом України» (додаток Р.4.)1141. Проте й цей план не став 
постійним, стабільності не варто було очікувати; реформи тривали  й на-
далі.

Уже в наступному році факультетська структура була відновлена, а поряд 
із судовим діяло адміністративно-юрисконсультське відділення, відтак до на-
вчального 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 судо-
вому відділенні працювали такі семінари: з господарського права, карного 
права та кримінальної соціології; на адміністративно-юрисконсультському 
– із земельного, житлового, банківського, транспортного, біржового права та 
техніки складання договорів (додаток Р.5.)1142. 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 го-
дин із перервами між ними по 15 хвилин1143.

У 1926/27 н. р., у зв’язку з переведенням вишів 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 додаткові 
спеціальні знання, а четвертий – поглибити знання на окремому відділенні. 
Потреба у юристах-господарниках зумовила відновлення окремого госпо-
дарсько-юрисконсультського відділення. Особливого значення набули іно-
земні 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 цивільного і кримінального процесу, господарсько-
го права (на судовому відділенні); з радянського будівництва та місцевого 
управління, адміністративного права, земельного устрою, соціального стра-
хування і страхового права (на адміністративному відділенні); з банківсько-
го, біржового, вексельного права, промислового права, господарського права 

1141  Проект Учебного плана правового цикла КИНХа на 1924/25 учебный год. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 566. Арк. 189–
190.

1142  Навчальний план юридичного факультету Київського інституту народного господарства 
на 1925/26 навч. рік. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 5. Спр. 558. Арк. 74.

1143  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 94.
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та техніки договорів (на господарсько-юрисконсультському відділенні) (до-
даток Р.6.)1144.

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 спе-
ціалізації судовий фах утворював військово-судовий цикл, а господарський 
фах – юрисконсультський і міжнародний (додаток Р. 7.)1145. 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 радян-
ського будівництва та права. Вже у січні 1930 р. мали утворити два відділен-
ня: адміністративно-судове (для підготовки фахівців «охорони революцій-
ного порядку, судової роботи та поправно-судової справи») та радянського 
будівництва (для підготовки «робітників радянського управління, інструк-
торсько-інспекторської роботи та техніки і раціоналізації управління»)1146. Та 
реалізувати його не вдалося через ліквідацію факультету.

Утім, незважаючи на всі складності, у 1920-х рр. КІНГ залишався про-
відним вишем УСРР. Викладачам вдалося зберегти наочний матеріал та ін-
вентар лабораторій, кабінетів, музею, бібліотек ККІ. 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 спеціалізовані 
кабінети: приватного права (завідувач – А. Е. Кристер; асистент – О. С. До-
бров), 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. Чельцов-Бебутов; асистент – С. І. Тихен-
ко). Окрім фундаментальної бібліотеки (мала 68 тис. томів), при кабінетах та 
лабораторіях діяли ще 14 бібліотек (мали 52 тис. томів)1147.

Для активізації навчального процесу в КІНГ була запроваджена жорстка дис-
ципліна. Відвідування занять стало обов’язковим. Було введено контроль знань 
трьох видів: поточний (кількісний), періодичний (якісний) та спорадичний (ін-
дивідуальний). Перший передбачав облік відвідування лекцій, семінарів, прак-

1144  Навчальний план юридичного факультету з 4-річним курсом навчання на 1926–1927 р. 
ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 585. Арк. 1–2.

1145  Навчальний план юридичного факультету на 1929–1930 р. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 267. Арк. 10.

1146  Про навчальний план у зв’язку з реорганізацією факультету. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
Ф. Р–871. Оп. 1. Спр. 612. Арк. 14. 

1147  Київський інститут народного господарства за роки 1917–1927. Наукові записки 
Київського інституту народного господарства. Київ, 1927. Т. 8. С. ХІІ.
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тичних занять, для цього ввели систему табелів та реєстраційні журнали. Якісна 
перевірка мала на меті визначити успішність вивчення курсу. Встановлювався 
мінімум заліків, які студент мав скласти для переходу на інший триместр. Заліки 
оцінювали з диференціацією незадовільно, задовільно та відмінно. В останньо-
му триместрі в анкету студента викладач кожної дисципліни вносив відмітку 
про його здібності. Були вироблені форми контролю знань: колоквіум, лабора-
торні, групові, індивідуальні роботи, семінари та самостійне дослідження сту-
дентом питань життя1148. Нарешті, індивідуальний контроль проводив викладач 
під час будь-якого заняття або за бажанням студента. Однак його результати 
були формальними і жодним чином не впливали на загальну оцінку студента, а з 
поширенням бригадно-лабораторного методу він втратив актуальність.

Основними формами навчання були лекції та практичні заняття, згодом 
значну частку аудиторного часу відводили семінарам підвищеного типу 
та все більшого поширення набували наукові гуртки, виробничі екскурсії, 
практика та стаж. Вони активізували працю студента, робили її індивідуа-
лізованою, поєднували теорію з практикою. Практичні заняття та семіна-
ри стали найбільш бажаними для студентів. По-перше, через брак книг та 
часу вчитися вдома та в бібліотеках не було змоги, по-друге, пролетарському 
студентству необхідна була «трибуна для виступів». Однак велика кількість 
груп, відсутність необхідної навчальної літератури, різний рівень підготовки 
студентів, мізерне фінансування закладу гальмувало розвиток цієї системи. 
Спочатку вдалося налагодити семінари з дев’яти правових предметів1149. Ви-
кладач вибирав метод проведення семінару із запропонованого переліку: 1) 
теми для домашніх завдань із наступним обговоренням в аудиторії; 2) пись-
мова робота в аудиторії на раніше оголошену тему або без попередньої підго-
товки теми; 3) усні опитування; 4) доповіді та дискусії; 5) питання студентів 
до викладача; 6) вирішення казусів; 7) читання літератури і дискусії з приво-
ду прочитаного; 8) читання книг в аудиторії, розроблення питань студентами 
з наступною конференцією; 9) читання законів і самостійне їх тлумачення 
з наступною конференцією; 10) чистий практикум (складання постанов, 
ухвал, вироків, постановка показових процесів)1150.

Викладачі-юристи адаптували різні прийоми і способи до власних курсів. 
Популярними були розслідування справ, інсценування судових процесів за 

1148  Форма контроля над занятиями студента. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. 
Спр. 528. Арк. 2. 

1149  Отчет о состоянии учебной жизни в Киевском институте народного хозяйства в течение 
осеннего триместра 1923/24 учебного года. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 
та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 566. Арк.  92. 

1150  Методи ведення семінарських занять. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 
549. Арк. 8.
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архівними матеріалами та оригінальними фабулами, розбір казусів, доповіді, 
реферати, індивідуальні і колективні повідомлення студентів, письмові робо-
ти в аудиторії. Широко вживаним було колективне читання книг, журналів, 
законів. Успішність студентів перевірялася комбіновано: усні репітеторії, до-
повіді, письмові праці. Обов’язковими були й звіти про виконання програм 
таких занять та їх методи. 

Так, на заняттях із кримінального права (О. Д. Щербак) та з цивільного 
права (М. С. Мазор) вирішували казуси1151. Я. С. Гольденвейзер практичні 
заняття з кримінального процесу проводив за матеріалами власного архіву 
особистих захистів1152. На семінарах із цивільного процесу проводили опи-
тування та читання юридичної літератури (Є. І. Кельман); цивільного права 
– тлумачення законів, доповіді, письмові роботи, репітеторії, розбір казусів, 
конверсаторії, практикум (А. Е. Кристер); еволюції правової думки – прак-
тичні завдання та опитування в аудиторії (В. І. Бошко); історії правових 
інститутів – бесіди, колективні та індивідуальні доповіді, письмові роботи 
(Р. М. Бабун); судоустрою – тлумачення правових норм, доповіді, опитуван-
ня, наочне ознайомлення із типовими справами, аналіз касаційних скарг, 
бесіди (О. М. Бутовський); кримінального процесу – розв’язування задач 
(М. О. Чельцов-Бебутов); промислового права – колективну роботу з норма-
тивними актами (Б. О. Язловський); адміністративного права – бесіди, допо-
віді, робота з проектом Адміністративного кодексу (М. М. Товстоліс); тех-
ніки розшуку і слідчої справи – розроблення схем попереднього слідства з 
конкретних справ (О. Д. Щербак). На заняттях із державного права Л. С. Ка-
рум практикував колективну працю із зарубіжною літературою, радянськими 
конституціями та дискусії за рефератами. В. Ф. Яновський увагу зосеред-
жував на читанні й коментуванні міжнародних договорів та радянських ак-
тів, що регулювали міжнародні відносини, вирішенні казусів, обговоренні 
рефератів. М. І. Мітіліно семінари з торгово-промислового права проводив у 
формі дискусій, вирішень казусів, порівняльного аналізу торгових угод, ді-
ючого права та проекту Торгового зводу СРСР. Семінари з судової медицини 
і судової психіатрії мали практичний характер: знайомство з експертизами, 
екскурсії в психіатричну лікарню, вивчення особистості злочинця в психіа-
тричній палаті БУПРу (В. М. Гаккебуш)1153.

1151  Программа практических занятий по уголовному праву А. Д. Щербака. ЦДАВОУ (Центр. 
держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1501. Арк. 240; Про-
грамма курса практических занятий по гражданскому праву. М. Мазор. ЦДАВОУ (Центр. держ. 
архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1501. Арк. 273.

1152  Практические занятия по уголовному процессу. Я. С. Гольденвейзер. ЦДАВОУ (Центр. 
держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1501. Арк. 239.

1153  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
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Важливу увагу приділяли студентським гурткам, семінарам підвищеного 
типу, виробничим екскурсіям, практиці та стажу. Окрім того, обов’язковими 
були курсові роботи з окремих дисциплін, кандидатські роботи (готувалися 
студентами після закінчення теоретичного курсу навчання та практики на 
останньому курсі, їх публічний захист не передбачався) та дипломні (квалі-
фікаційні) роботи (після їх успішного захисту випускники отримували ди-
плом про вищу освіту).

На факультеті в різний час діяло вісім студентських гуртків. З січня 1924 р. 
потужно працював страховий гурток на чолі з М. І. Мітіліно. В окремій його 
секції вивчали міжнародне страхове законодавство1154. Учасниками гуртка 
були студенти, викладачі та працівники Держстраху, Соцстраху та Коопстра-
ху (всього 98 осіб). У 1927/28 н. р. на факультеті працювало чотири гурт-
ки. Поглибити знання з міжнародного права могли учасники однойменного 
гуртка, яким керував В. Ф. Яновський, а його членами були щонайменше 
дев’ять осіб. У складі 25 учасників діяв гурток цивільного права (керівник 
– Б. О. Язловський). Досить численним був гурток із кримінального права 
(50 учасників)1155. У 1927 р. В. І. Бошком було організовано гурток філософії 
права (з 1929 р. – філософсько-правовий). У його засіданнях студенти (по-
стійних членів – 15 осіб) обговорювали наукові доповіді з історії юридич-
ної думки. Про одне таке засідання сповістили в пресі1156. 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 дер-
жавного права (керівник Л. С. Карум).

Виробничі екскурсії як метод навчання впроваджували на семінарах із 
судової медицини, судової психіатрії та в діяльності юридичної клініки. Сту-
денти відвідували психіатричну лікарню, установи пенітенціарної системи, 
спостерігали за душевнохворими злочинцями, були присутні під час прове-
дення професором В. М. Гаккебушем судово-медичної експертизи1157.

Практику як окрему форму навчання на правовому факультеті апробува-
ли ще до офіційного її запровадження (постанова уряду видана у 1923 р.). 
Перших 32 студентів направили на двомісячну практику в органи юстиції 

– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 120–121.
1154  Мітіліно М. І. Науковий страховий гурток. Научные записки Киевского института на-

родного хозяйства. Киев, 1924. Т. 3. С. 193–194.
1155  Річний звіт за 1927/28 шкільний рік. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 

та управ. України). Ф. 166. Оп. 8. Спр. 132. Арк. 19.
1156  У філософсько-правному гуртку при КІНГ. Вісник радянської юстиції. 1929. № 3. С. 89–

90.
1157  Отчет за 1923–1924 гг. по кафедре судебной психиатрии. ДАК (Держ. архів м. Києва). 

Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 54. Арк. 55.
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м. Києва вже у 1922 році. Щоб налагодити тісні зв’язки з державними орга-
нами, їх представників залучали до роботи щодо організації практики, фа-
культетська аудиторія ставала трибуною для доповідей про роботу органів 
юстиції, а вчені вишу надавали послуги з вирішення правових казусів, що 
виникали в практичній діяльності. Факультет листувався з чиновниками ор-
ганів юстиції про необхідність практикантства, його строки, цілі та завдання. 
Відтак практика як форма навчання майбутніх юристів була визнана цілком 
доцільною. Її користь вбачали «в істотних для слухачів моментах відриву від 
«сухого академізму», детального ознайомлення з діючим законодавством, 
умінням орієнтуватися в системах судоустрою та судочинства і знайомства 
з принципами кримінальної політики». Пропонувалося сформувати й резерв 
працівників юстиції, перетворивши інститут практикантства та стажуван-
ня на резерв кандидатів на посади з обліком молодих юристів в установах 
НКЮ1158. 

Виробнича практика розглядалася як досить вагомий метод навчання, на-
віть вивчалися пропозиції про її оплату, але питання залишилося не виріше-
ним і, врешті, ніяких переваг при заміщенні посад вона не надавала. Однак 
жваві дискусії вчених і представників державних структур завершилися роз-
робкою інструкції про порядок залучення студентів на практику. Персональ-
ний підбір практикантів здійснювали студком та комосередок факультету, 
а остаточний їх список візував декан, який ніс за них персональну відпо-
відальність. Хоча діяльність студентів обмежувалася виключно технічною 
роботою та спостереженнями за слідчими діями несекретного характеру, 
практика мала позитивні результати. 

Студенти-юристи проходили практику в Губсуді, нарсуді, в колегії захис-
ників, у прокуратурі, в юридичних відділах Губвиконкому та різних установ. 
Контролював хід практики асистент факультету. Студенти вели щоденники 
(завірялися адміністрацією установи) та готували звіти про роботу, які разом 
із конфіденційним відзивом відповідної установи заслуховували в засіданні 
комісії з практикантства і стажу. Існував обов’язковий захист практики1159. 
Втім, кількість практикантів була незначною. У 1922 р. на канцелярських по-
садах у нарсудах та прокуратурі практикувалося 17 студентів-правників, а 15 
були направлені в нарсуд народними засідателями. У 1923 р. на практиці пе-
ребували 88 студентів, а в першій половині 1924 р. ще 431160. У 1924/25 н. р. 

1158  Из письма старшего помощника Губпрокурора прокурора Губсуда Ахматова. ДАК 
(Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 13.

1159  Інструкція про організацію практикантства по ВУЗах. ДАК (Держ. архів м. Києва). 
Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 189. Арк. 2–3.

1160  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
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вже 132 студенти були направлені на практику1161. Натомість у 1926 р. НКО 
надав факультету всього вісім місць практики, 76 студентів влаштувалися 
самостійно, а 49 були невлаштовані1162. 

Організувати стаж для юристів було ще складніше, ніж практику. І хоча 
всі координаційні функції щодо стажу було покладено на Центральну між-
відомчу 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 факультету вдалося влаштувати вісім стаже-
рів1163. Й надалі ситуація залишалася складною. Кілька випускників одер-
жали стажерські місця, передусім ті, які добре зарекомендували себе ще під 
час практики. У 1924/25 н. р. факультет мав 20 місць для стажування1164. У 
першому триместрі 1925/1926 н. р. в нотаріаті стажувалося всього п’ять ви-
пускників 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 невлаштовани-
ми 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 (100 – судового відділення, 35 – адміні-
стративного) залишилися без стажування1165.

Тож при порівняно великих випусках дипломи про вищу освіту отриму-
вали одиниці. Адже без стажування випускник не міг захищати дипломну 
роботу. Зауважимо, що спочатку процедура захисту дипломів у КІНГ була 
змодельована на зразок захисту дисертації. Факультетська комісія затверджу-
вала тему роботи та призначала наукового керівника. Допуск до публічного 
захисту здійснювався на підставі його відгуку. У разі відсутності останнього 
роботу могли повернути на доопрацювання, визнати задовільною для дипло-
ма другого ступеня чи визнати її повністю незадовільною. З роботою, яка пе-
редавалася до канцелярії факультету, міг ознайомитися кожен бажаючий. За 
згодою наукового керівника призначався офіційний опонент (випускник чи 

туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 124.
1161  Звіт Київського інституту народного господарства за 1924/25 академічний рік. ЦДАВОУ 

(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 5. Спр. 322. Арк. 57. 
1162  Отчет о деятельности института. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 184. 

Арк. 104.
1163  Отчет по юридическому факультету. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 

та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 566. Арк. 421.
1164  Звіт Київського інституту народного господарства за 1924/25 академічний рік. ЦДАВОУ 

(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 5. Спр. 322. Арк. 46. 
1165  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-

туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 125.
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професорський стипендіат). Захист відбувався на засіданні факультетської 
комісії під головуванням декана1166. Остаточне ж рішення про присвоєння 
ступеня кандидата права затверджувало бюро інституту. Але згодом захист 
став відбуватися в державних комісіях, які формувалися при виші. Саме вони 
присуджували кваліфікацію випускникам, але допуск до захисту давала Цен-
тральна міжвідомча комісія з практики і стажу, після зарахування стажу. 

Тож КІНГ у 1920–1930-х рр. залишався потужним осередком підготовки 
кваліфікованих фахівців. Основну когорту його студентства становили пред-
ставники інтелігенції (влітку 1923 р. – 76 %). Водночас пролетаризація вишу 
поступово змінювала соціальний склад студентів. Уже у 1923 р. студенти-
робітники становили 10 %, селяни – 12 %, червоноармійці – 2 %. Щоправда, 
вища освіта, як і раніше, залишалася прерогативою чоловіків, яких було 85 
%. Відчутно змінився віковий склад студентів КІНГ, де 18 % – особи, яким 
виповнилося 18 років, 8,5 % – 19 років, 83,5 % – 20 років і більше. За на-
ціональним складом 28 % студентів були українцями, 25 % – росіянами, 45 
% – євреями, 2 % – інших національностей1167.

Значну частку студентів КІНГ становили юристи. Контингент факультету 
навіть упродовж окремого навчального року кілька разів змінювався (випус-
ки і захисти дипломів відбувалися тричі на рік), тому точні дані встановити 
важко. Водночас пролетарських студентів, які не могли вчасно опанувати 
курс, залишали на повторний рік. Так, восени 1923 р. 61 студента факуль-
тету за академічну неуспішність залишили на другий рік (перший курс – 14, 
другий курс – 27, третій курс – 20)1168. Тоді як непролетарським студентам 
влаштовували соціальні «чистки». Студентський склад змінювався й через 
поновлення (формувалися ліквідаційні групи) та переведення із інших ви-
шів, а також відрахування за неуспішність. 

Так, навчання на правовому відділенні розпочали 222 студенти. Станом 
на січень 1922 р. їх було 244 особи (другий курс – 108, третій курс – 136), 
у літньому триместрі навчалося 282 особи (другий курс – 122, третій курс 
– 160), у січні 1923 р. – 252 (другий курс – 201, третій курс – 51), але вже 
весною їх залишилося лише 230 (другий курс – 178, третій курс – 52 (40 – на 
судовому та 12 – на адміністративному відділеннях)1169. Далі спостерігалося 

1166  Инструкция о защите дипломных работ, представленных в социально-правовой факуль-
тет. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 31. Арк. 15. 

1167  Излечение из отчета за летний триместр 10/V – 15 /VІІ 1923 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. 
архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1501. Арк. 67. 

1168  Отчет о состоянии учебной жизни в Киевском институте народного хозяйства в течение 
осеннего триместра 1923/24  учебного года. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 
та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 566. Арк.  93. 

1169  Київський інститут народного господарства за роки 1917–1927. Наукові записки Київ-
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значне збільшення студентства (до факультету було приєднано перший курс 
та переведено студентів ліквідованого Київського технікуму зовнішніх зно-
син). Восени 1923 р. на факультеті навчався 491 студент (перший курс – 172, 
другий курс – 191, третій курс – 128)1170. Станом на 1 січня 1924 р. їх було 
423 особи, а навесні налічувалося 480 (перший курс – 166, другий курс – 186, 
третій курс – 128)1171. Щоправда, вже восени цього ж року було проведено 
академічну «чистку». У жовтні відрахували 106 правників (61 першокурсни-
ка, 39 другокурсників та шість третьокурсників), відтак із 439 студентів фа-
культету залишилося 333 (перший курс – 98, другий курс – 127, третій курс 
– 108). А в листопаді як «соціально-непридатний елемент» відрахували ще 
23 особи та 13 – як академічно невстигаючих1172. Початок 1925/26 н. р. знову 
був відмічений збільшенням студентів – їх було 4901173. Але різке обмеження 
наборів на правові факультети у наступні роки вплинуло на кількість сту-
дентів-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. за-
лишилося лише 2981174. Як і раніше, юридичну освіту здебільшого здобували 
чоловіки. Станом на 1 січня 1924 р. було лише 20 жінок-студенток (4,7 %), 
тоді як чоловіків – 403 (95,3 %). Повільно відбувалася й пролетаризація фа-
культету. За соціальним складом переважну його більшість понад 60% (257 
осіб) становила інтелігенція, а робітників було біля 20 % (84), селян – біля 
12 % (49). За національністю у 1924 р. студентів-євреїв було 304 особи (май-
же 72 %), 73 особи (17 %) – були українцями та 46 (10 %) – росіянами1175. 

ського інституту народного господарства. Київ, 1927. Т. 8. С. ХVІІ; Отчет декана Е.И. Кельма-
на о деятельности соц.-правового факультета за 1922 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих ор-
ганів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1501. Арк. 7; Отчет о деятельности Киевского 
института народного хозяйства за 1922 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 5. Спр. 576. Арк. 76; Отчет за истекший третий триместр с 10 мая 
по 15 июля 1923 г. по Киевскому институту народного хозяйства. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 
вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 5. Спр. 576. Арк. 60.

1170  Отчет о состоянии учебной жизни в Киевском институте народного хозяйства в течение 
осеннего триместра 1923/24 учебного года. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 
та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 566. Арк.  93. 

1171  Сведения об учащихся Киевского института народного хозяйства на 1 января 1924 г. 
ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 297. 
Арк. 1; Отчет по юридическому факультету. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 
та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 566. Арк. 421.

1172  Ведомость о количестве студентов КИНХа по факультетам и курсам. ЦДАВОУ (Центр. 
держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 267. Арк. 8–9.

1173  Річний звіт по інституту і робфаку за 1925/26 шкільний рік. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 
вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 7. Спр. 70. Арк. 6.

1174  Київський інститут народного господарства за роки 1917–1927. Наукові записки 
Київського інституту народного господарства. Київ, 1927. Т. 8. С. ХVІІ.

1175  Сведения об учащихся Киевского института народного хозяйства на 1 января 1924 г. 
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Наявні, але, на жаль, неповні джерела, дають можливість встановити 
деякі кількісні показники випусків. Так, у 1921/22 н. р. навчання закінчи-
ли 86 осіб, серед них – 55 студентів першої ліквідаційної групи1176. Випуск 
1922/1923 н. р. становив 38 осіб, а восени 1923 р. випускниками стали ще 35 
осіб1177. У 1924 р. перші 60 осіб закінчили повний курс правового факультету 
КІНГ. Випускниками в 1925/26 н. р. стали 86, а в 1926/27 н. р. – 101 особа1178. 
У 1927/28 н. р. випуску не було через впровадження 4-річного строку навчан-
ня1179. Тож лише за п’ять років факультет випустив 407 фахівців. Але, як уже 
зазначалося, для отримання диплома вишу випускники обов’язково мали 
пройти і захистити стажування, підготувати та захистити дипломну (кваліфі-
каційну) роботу. Тож багато з них, влаштувавшись на службу, чи навпаки, не 
отримавши місця для стажування, відстрочували отримання диплома. Втім, 
навіть розрізнені дані свідчать про щонайменше 84 дипломованих юристів-
кінговців. У весняному триместрі 1922 р. п’ять випускників захистили ди-
пломи, влітку їх було вже 52 особи1180. У літньому триместрі 1923 р. відбувся 
захист усього чотирьох дипломів, а восени ще один випускник попередніх 
років захистив диплом1181. Є відомості про три дипломні роботи, захищені в 
1926/27 н.р., вісім – восени 1927 р. та 12 – у березні–квітні 1928 р. 1182. Серед 

ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 297. 
Арк. 1.

1176  Отчет по юридическому факультету. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 
574. Арк.141; Отчет декана Е. И. Кельмана о деятельности соц.-правового факультета за 1922 г. 
ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1501. 
Арк. 71.

1177  Кельман Е. И. Очерк развития и деятельности Юридического факультета КИНХа. Киев, 
1924. С. 9; Отчет о состоянии учебной жизни в Киевском институте народного хозяйства в те-
чение осеннего триместра 1923/24 учебного года. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 566. Арк.  93. 

1178  Річний звіт по інституту і робфаку за 1925/26 шкільний рік. ЦДАВОУ (Центр. держ. ар-
хів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 7. Спр. 70. Арк. 29–30; Річний звіт за 
1926/27 шкільний рік. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 6. Спр. 222. Арк. 2.

1179  Річний звіт за 1927/28 шкільний рік. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 
та управ. України). Ф. 166. Оп. 8. Спр. 132. Арк. 11.

1180  По Киевскому институту народного хозяйства. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих орга-
нів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1501. Арк. 27; Отчет по юридическому факуль-
тету. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 574. Арк. 141. 

1181  Извлечение из отчета за летний триместр 10/V – 15 /VІІ – 23 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. 
архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1501. Арк. 66; Отчет о состо-
янии учебной жизни в Киевском институте народного хозяйства в течение осеннего триместра 
1923/24 учебного года. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 4. Спр. 566. Арк.  93.

1182  Річний звіт за 1927/28 шкільний рік. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 
та управ. України). Ф. 166. Оп. 8. Спр. 132. Арк. 20; Списки дипломных и кандидатских работ 
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випускників правового факультету КІНГ були у майбутньому відомі вчені: 
А. Є. Пашерстник (1900–1958), О. В. Юрченко (1904–1962), С. М. Братусь 
(1904–1997), В. П. Завітневич (1899–1983), В. І. Лисовський (1904–1997). 
Випускником факультету був Л. О. Окіншевич (1898–1980), навесні 1922 р. 
він захистив дипломну роботу на тему «Вибори гетьмана Лівобережної 
України в ХVII ст.»1183. Здобувати юридичну освіту саме в КІНГ розпочав і 
П. О. Недбайло (1907–1974).

У січні 1930 р. правовий факультет було перетворено на факультет радян-
ського будівництва та права. Але, як зазначалося, вже восени 1930 р. КІНГ 
ліквідували. На його базі було утворено три самостійні інститути: промис-
лово-економічний, обліку й розподілу та фінансово-банківський. Останній 
згодом трансформувався у Київський фінансово-економічний інститут, а в 
1934 р. він був переведений до Харкова, де, об’єднавшись із Харківським 
фінансово-економічним інститутом, утворив Український фінансово-еконо-
мічний інститут. Саме на його базі в повоєнні роки було відновлено КІНГ 
(нині – Київський національний економічний університет ім. Вадима Геть-
мана). Правовий факультет припинив своє існування 1 жовтня 1930 року. 
Студентам-випускникам дозволили до 15 грудня 1930 р. завершити навчання 
(вони отримали кваліфікацію «юрист-економіст»)1184. Інших спіткала доля 
невизначеного майбутнього. Тільки деякі змогли продовжити освіту в Хар-
ківському інституті радянського будівництва та права. І лише в 1937 р. юри-
дичний факультет відновив свою роботу в стінах Київського університету.

Трагічною була доля викладачів-юристів КІНГ. Частина їх під стра-
хом репресій, матеріальних нестач, злиднів, втративши свободу наукової 
творчості, змушена була виїхати за кордон, частина передчасно помер-
ла, інша – прийняла ідеї революції або змирилася з ними і поневірялась 
в уцілілих наукових та навчальних установах. Але більшість правників 
КІНГ стали жертвами репресій і лише окремим вдалося пережили лихо-
ліття. Так, можливістю залишитися за кордоном після закінчення терміну 
наукового відрядження скористався викладач І. Б. Бернштейн (1870–піс-
ля 1933). З наукового відрядження до Німеччини у червні 1923 року він 
вже не повернувся і був звільнений «через неповернення з відпустки, тер-
мін якої скінчився»1185. В першій хвилі еміграції батьківщину покинули 

за 1926-1928 гг. Юридичний факультет. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 608. 
Арк.1, 11.

1183  По Киевскому институту народного хозяйства. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих ор-
ганів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1501. Арк. 27. 

1184  До НКО. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 9. Спр. 1803. Арк. 3. 

1185  Дело преподавателя Исидора Борисовича Бернштейна, 12 апреля 1921 – 6 марта 1924 г. 
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також П. М. Богаєвський (1866–1929), О. О. Гольденвейзер (1890–1979), 
О. М. Горовцев (1878–1933), О. О. Ейхельман (1854–1943), М. М. Катков 
(1860–1941), Д. М. Койген (1877–1933), В. І. Синайський (1876–1949). 
Професор С. А. Єгіазаров (1852–1935) спочатку перебрався до Одеси, а 
вже звідти виїхав за кордон. Згодом долю емігранта обрали П. Л. Кованько 
(1876 – після 1959) та І. М. Шумилін (1895–1963 чи 1964). З Києва виїхали 
М. С. Балабанов (1873–1934), М. П. Гуля (1892 (за іншими даними – 1896)–
1948), А. С. Звоницька (1891 (за іншими даними – 1897)–1942), П. І. Ісічен-
ко (1882–1924), Б. А. Ландау (1883 – після 1950), Д. О. Шлосберг (1876–?), 
а після ліквідації КІНГ – Р. М. Бабун (1895–1959), М. О. Чельцов-Бебутов 
(1890–1973) та Л. М. Яснопольський (1873–1957). За межі України був ви-
сланий В. О. Рожановський (1874 – ймовірно 1950).

Болісною втратою стала передчасна смерть академіка О. М. Гуляєва 
(1863–1923), професорів П. П. Соколова (1863–1923), М. І. Мітіліно (1875–
1930), В. М. Гаккебуша (1876–1931) А. К. Мітюкова (1871–1934) та виклада-
чів М. С. Мазора (1860–1927) та Я. С. Гольденвейзера (1862–1931).

Першими жертвами репресій серед правників-кінговців стали М. П. Ва-
силенко (1866–1935) та Б. О. Язловський. Згодом були арештовані Л. С. Ка-
рум (1888–1968), О. М. Бутовський (1869–1959), М. Г. Сікорський (1895–?). 
Серед живих не стало розстріляних Я. С. Розанова (1889–1936), А. Е. Крис-
тера (1886–1937), С. Г. Борисенока (1891–1937), Б. О. Язловського (1894–
1937), О. Д. Щербака (1870–1938), В. В. Карпеко (1880 (за іншими даними 
– 1877)–1941), а в тюрмах та таборах загинули М. М. Товстоліс (1872–1938), 
В. Т. Яновський (1891–1942), Є. І. Кельман (1890 (за іншими даними – 1891)–
1945), С. В. Ейсман (1888 – після 1947). Поки нез’ясована доля колишніх 
викладачів П. Л. Горецького (?), Б. О. Чорного (1883–?), В. І. Лабейковського 
(1888–?), М. О. Софьїна (1881–?) та І. О. Залкінда (1890–?). 

І лише поодинокі повернулися до роботи на відновленому юридичному 
факультеті Київського університету: В. І. Бошко (1885–1949), П. К. Бонташ 
(1894–1976), М. М. Гершонов (1886 – після 1947), М. М. Паше-Озерський 
(1889–1962), С. І. Тихенко (1896–1971). Професор В. І. Бошко у 1944–1945 
рр. був викладачем й у Київському фінансового-економічному інституті 
(правонаступник КІНГ)1186. Врятували своє життя, відійшовши від наукової 
роботи С. М. Іваницький-Василенко (1883–1984) та змінивши фах із юриста 
на географа – О. С. Добров (1901–1957).

ДАК. (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 2. Спр. 19. Арк. 18.
1186  Личное дело Владимира Ильича Бошка, 16 июля 1944 г. – 23 ноября 1945 г. ДАК. (Держ. 

архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 27. Спр. 18.
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5.3. Правовий факультет Харківського інституту народного 
господарства (1920–1930)

Постанову про створення Харківського інституту народного господар-
ства уряд УСРР прийняв у липні 1920 року. Новий заклад був правонаступ-
ником ліквідованих Харківського комерційного інституту та юридичного 
факультету Харківського університету. ХІНГ розпочав свою роботу у досить 
складних умовах. Приміщення, навчальне устаткування кабінетів та лабора-
торій, бібліотека комерційного інституту були відібрані радянською владою 
ще наприкінці 1919 року. В університеті ж розмістилася Академія теоретич-
них знань. Тому повноцінних занять для студентів ХІНГ у цей час не прово-
дили, лекції, якщо й читалися, то епізодично, у непристосованих для цього 
приміщеннях.

Утім титанічні зусилля викладацького складу дали все ж змогу налагоди-
ти роботу інституту. Спочатку, за кілька місяців (серпень – листопад 1920 р.) 
укомплектували студентський склад. Було сформовано шість відділень: про-
мислове, зовнішніх зносин, соціально-економічне, кооперативне, статистич-
не та правове. А згодом відділення перетворили на факультети, щоправда, 
дещо змінивши їх – діяли основний, промисловий, зовнішніх зносин, коо-
перативний, статистичний та правовий факультети1187. У 1922 р. структура 
інституту знову зазнала змін. Студентів статистичного факультету перевели 
на промисловий факультет, відкривши при ньому окрему статистичну групу. 
Факультети зовнішніх зносин та кооперативний об’єднали у факультет вну-
трішньої та зовнішньої торгівлі (згодом – торговий), а в листопаді відкрили 
самостійний фінансово-банково-страховий факультет. Окремим структур-
ним підрозділом мало стати науково-дослідницьке відділення (своєрідний 
десятий триместр), де студенти могли поглиблювати спеціалізацію за індиві-
дуальним планом або в межах діяльності спеціальних семінарів вести науко-
ві дослідження. Але відділення так і не було створене, а всю дослідницьку 
роботу вишу згодом зосередили на науково-дослідних кафедрах.

Лише у жовтні 1922 р. заклад отримав власне приміщення (вул. Пушкін-
ська, 77) і з цього часу розпочалася більш-менш систематична навчальна 
діяльність. 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, 

1187  Списки студентов Харьковского института народного хозяйства по отделениям (1920). 
ДАХО (Держ. архів Харківської обл.). Ф. Р-1149.Оп. 8. Спр. 37; Отчет по Харьковскому ин-
ституту народного хозяйства к 1-му июня 1922 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1139. Арк. 12.
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позбавлений можливості організувати скільки-небудь правильну лекційну 
роботу, залишений без кабінетів і лабораторій, без мінімального майна й 
устаткування»1188. Окрім власного приміщення ХІНГ отримав бібліотеку та 
навчально-допоміжні установи юридичного факультету ліквідованого Хар-
ківського університету.

Головною метою діяльності закладу стала підготовка «із пролетарсько-
го елементу висококваліфікованих працівників для практичної діяльності в 
економічній, правовій та адміністративній галузях». Цілі інституту були кон-
кретизовані як «підготовка відповідальних робітників-організаторів госпо-
дарчих наркоматів, плануючих органів, фінансових, кредитних, торгівельних 
і страхових установ, трестів, синдикатів у галузі гірної та харчової промис-
ловості, а також судових та адміністративних працівників»1189. Відтак було 
розроблено навчальний план економічного факультету, де б діяли промис-
лове, торгове, фінансово-банково-податкове та страхове відділення. Однак 
інститут пережив ще кілька структурних реорганізацій. У 1925 р. він функ-
ціонував у складі п’яти факультетів: промислового, торгового, фінансового, 
правового та робітничого1190. Здійснювалися спроби відкрити й факультет 
(чи бодай відділення) сходознавства, але у 1925 р. бажаючих навчатися на 
ньому не виявилося1191. Вже у 1929 р. діяло чотири факультети: економічний, 
статистичний, правовий та робітничий1192. Але згодом знову утворили само-
стійні промисловий, торговий та фінансово-банківський факультети. На час 
ліквідації закладу (восени 1930 р.) він мав шість факультетів: промисловий 
(з відділеннями «металевої», гірничо-металургійної та хімічної промисло-
вості), фінансово-банківський, статистичний, торговий, зовнішніх зносин та 
правовий1193.

Керівництво інститутом здійснювали ректор і політкомісар. Постійно ді-
ючим колегіальним органом стало бюро інституту в складі деканів, їх за-

1188  Извлечение из отчета Харьковского института народного хозяйства с 1 июля 1922 г. по 
1 января 1923 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 2. Спр. 1512. Арк. 15.

1189  Тезисы доклада о реорганизации Харьковского института народного хозяйства. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 5. Спр. 562. Арк. 598; 
До ФЕУ. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 5. 
Спр. 562. Арк. 50.

1190  Список учебных заведений социально-экономического образования. ЦДАВОУ (Центр. 
держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 5. Спр. 562. Арк. 7.

1191  До Головпрофосвіти. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. Укра-
їни). Ф. 166. Оп. 5. Спр. 562. Арк. 727.

1192  Адресно-довідкова книга «Весь Харків» на 1929 р. Харків, 1929. С. 70–71.
1193  Списки студентов Харьковского института народного хозяйства по отделениям (1920). 

ДАХО (Держ. архів Харківської обл.). Ф. Р-1149. Оп. 8. Спр. 37. 
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ступників та представників студентства. Факультетами керували факультет-
ські комісії, очолювані деканами. Окремі управлінські функції здійснювали 
контрольно-господарська комісія, студком, представництво інституту в сек-
ції вищої школи, представництво інституту в комісії по академпайку1194.

Зауважимо, що перші роки діяльності закладу були доволі напруженими 
і не лише через фінансово-матеріальні проблеми. Кардинальна реорганіза-
ція дореволюційної школи та відсутність єдиної думки щодо організації ра-
дянської системи вищої освіти, а відтак брак узгоджених навчальних планів 
шкодили навчальному процесу. Ускладнювалася робота й через строкатість 
студентського контингенту. Колишнім студентам ліквідованих вишів міста, 
які бажали закінчити навчання, необхідно було організовувати екстернат. На-
томість пролетарським вступникам, які нерідко не мали елементарних знань 
– підготовчі курси.

Загальний строк навчання в ХІНГ, як у всіх вишах, становив три роки, 
навчальний рік поділявся на триместри. Навчання з 1 січня 1922 р. стало 
платним. Це дещо покращило фінансовий стан закладу, але стало обтяжли-
вим тягарем для студентів. Заняття проходили у вечірній час, лише у жовтні 
1925 р. студентів першого та другого курсу перевели на денну форму на-
вчання1195. Викладання велося російською мовою, а процес українізації йшов 
повільно (у 1924 р. лише шість викладачів із 121 та 43 студенти із 1,5 тисячі 
володіли українською мовою)1196. 

Перший курс інституту утворював основний факультет, який був спіль-
ним для всіх студентів, а спеціалізація розпочиналася з другого курсу. Для 
вступу на основний факультет у 1922 р. були організовані тримісячні під-
готовчі курси, які з 1923 р. стали окремим робітничим факультетом. При-
йом на перший курс здійснювався за загальними правилами. Старші ж курси 
комплектувалися з колишніх студентів ХКІ та університету. На основному 
факультеті в 1921/22 н. р. навчалося 875 осіб. Це був чималий набір, і керів-
ництво закладу прийняло рішення надалі зменшити контингент першокурс-
ників до 500 осіб, адже організувати належну навчальну роботу в настільки 
великій аудиторії було вкрай складно. 

В інституті діяла залікова система навчання. Згідно з нормативними вимо-
гами диплом про закінчення ХІНГ видавався після складання всіх заліків, за-

1194  Отчет по Харьковскому институту народного хозяйства к 1-му июня 1922 г. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1139. Арк. 13.

1195  Докладная записка к вопросу о переводе студентов І-го и ІІ-го курсов Харьковского ИНХ 
на дневные занятия. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 5. Спр. 562. Арк. 808.

1196  Анкета для учебных заведений Профобра. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1139. Арк. 97.
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рахування однорічного стажу та захисту дипломної роботи. Але згодом була 
запроваджена більш прийнятна курсова система, адже вона прискорювала 
випуск фахівців. Досить потужним був правовий факультет ХІНГ. Спочатку, 
у вересні 1920 р., було створено правове відділення, яке у 1921 р. перетво-
рено на самостійний факультет. Його основу становили ліквідовані ХКІ та 
юридичний факультет Харківського університету. Першим деканом був про-
фесор В. І. Сливицький, а надалі цю посаду обіймали професори В. М. Гор-
дон (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 працю-
вав під керівництвом професора – викладачем1197. У 1922 р. самостійні курси 
вели 22 професори-юристи. Але згодом у ХІНГ провели перекваліфікацію 
викладачів, об’єднавши їх у три категорії: 1) професор – мав «серйозні на-
укові праці», стаж п’ять років і позитивну оцінку наукових установ; 2) ви-
кладач – автор менш фундаментальних робіт (невеликих книжок, брошур, 
статей) або прилюдно захищених тез своєї роботи з 2-річним викладацьким 
стажем; 3) асистент – мав певний стаж і прилюдно захищену програму свого 
курсу1198. Такий підбір кадрів давав змогу залучати до лав викладачів молоді 
марксистські сили. А згодом було запроваджено поділ викладачів на: про-
фесорів І і ІІ групи та викладачів І та ІІ групи. Для кожної групи встановлю-
валися 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.1199

Було змінено й дореволюційну кафедральну структуру факультету (коли 
кафедра асоціювалася з окремим лекційним курсом і посадою професора). 
Відтепер формувалися предметні комісії, яких на правовому факультеті було 
чотири. Базова предметна комісія об’єднала викладачів політекономії, ста-
тистики, ленінізму, загальної теорії права і держави, а викладачі іноземних 
мов увійшли до її складу, утворивши окрему підкомісію. Викладачі радян-
ського державного та іноземного права, адміністративного права, історії пу-
блічно-правових інститутів, міжнародного права, судоустрою були об’єднані 
в публічно-правову предметну комісію. Викладачі кримінального права та 
процесу, пенітенціарного права, судової медицини та психопатології, техні-

1197  Отчет по Харьковскому институту народного хозяйства к 1-му июня 1922 г. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1139. Арк. 14.

1198  Юридична наука і освіта на Україні / авт. кол. : Ю. С. Шемшученко та ін. Київ: Наук. 
думка, 1992. С. 120.

1199  Ведомость за № 1 и 3. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. Укра-
їни). Ф. 166. Оп. 5. Спр. 562. Арк. 717.
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ки розслідування злочинів увійшли до криміналістичної комісії. І, нарешті, 
найчисельнішою стала господарсько-правова предметна комісія, до якої уві-
йшли викладачі цивільного права і процесу, нотаріату, родинно-подружнього 
права, трудового права, історії приватноправових інститутів, торгово-про-
мислового права, фінансового права, міжнародного приватного права1200.

Але незважаючи на ці зміни, викладацький склад ХІНГ був професійним. 
Правовий факультет зібрав у своїх лавах відомих учених. У 1921/22 н. р. 
тут працювали М. І. Палієнко (державне право), О. Ф. Євтихієв, В. Л. Ко-
балевський, І. К. Сухоплюєв (адміністративне право), М. М. Гродзинський, 
О. Д. Кисельов, Б. П. Куліков (кримінальне право, кримінальне судочин-
ство), В. І. Сливицький, Б. В. Попов, С. Й. Вільнянський (цивільне право, 
цивільне судочинство), В. А. Ястржембський (міжнародне публічне право), 
В. М. Корецький (міжнародне приватне право), М. А. Остроумов (мусуль-
манське право), М. С. Бокаріус (судова медицина) та ін.1201 В аспірантурі, 
яка діяла при науково-дослідній кафедрі «Проблеми сучасного права», було 
залишено шість аспірантів1202. У наступні роки до лав юристів ХІНГ влились 
Г. І. Волков, О. М. Гладстерн, В. М. Гордон, О. Р. Гюнтер, С. Н. Ландкоф, 
М. М. Лозинський, С. Є. Сабінін, В. С. Трахтеров та ін. Загалом список ви-
кладачів факультету становить 71 особу (додаток С).

Високим був і рівень викладання. Перший навчальний план, розроблений 
спеціальною комісією на чолі з професором В. І. Сливицьким, передбачав 
спеціалізацію студентів на судовому, адміністративному і юрисконсультсько-
му відділеннях. Щоправда, повністю реалізувати цей план відразу не вдало-
ся. 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 дис-
циплін читалося лише вчення про право і державу (2 год./тижд.). Для другого 
курсу обов’язковими були 10 предметів: історія правових інститутів, адмі-
ністративне право, публічне міжнародне право, система каральних установ, 
державне право, державне право західноєвропейських країн, гірниче право, 
фінансове право, кооперативне право та судочинство. Також викладалися до-
даткові предмети: для криміналістів – судово-медичні та судово-хімічні до-
слідження; для цивілістів і криміналістів – право соціального забезпечення 

1200  Річний звіт Харківського інституту народного господарства за 1926/27 шк. р. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 184. Арк. 112. 

1201  Список профессоров и преподавателей Института народного хозяйства. ЦДАВОУ (Центр. 
держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1139. Арк. 47–48.

1202  Отчет по Харьковскому институту народного хозяйства к 1-му июня 1922 г. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1139. Арк. 15.

Людмила
Заменить

Людмила
Заменить
72 особи 
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та факультатив «Основи соціальної медицини і гігієни». На третьому курсі 
студенти вивчали обов’язкові предмети: цивільне право, кримінальне право, 
цивільний процес, кримінальний процес, торгове право. У додаток: цивіліс-
ти обов’язково мали вивчати промислове право, приватне міжнародне право 
та кримінальну психологію; адміністративісти – промислове право; криміна-
лісти – кримінальну психологію (додаток Т)1203.

Поряд із тим хорошу правову підготовку здобували й економісти. Юри-
дичні науки були широко представлені в їхніх навчальних планах. Зокрема, 
цивільне та торгове право викладалося на всіх факультетах. Студенти тор-
гового факультету додатково вивчали ще державне право іноземних країн, 
адміністративне право, міжнародне право, консульське право, торгове тран-
спортне право та міжнародне приватне право1204. Навчальний план фінан-
сово-банково-страхового факультету передбачав обов’язкові курси з основ 
цивільного права, сучасного фінансового права, адміністративного права, а 
для окремих спеціалізованих груп вводилося й бюджетне право, банківське 
право, вексельне право та страхове право1205. Кооперативне право та спеці-
альне (кооперативне) законодавство вивчали на кооперативному факульте-
ті1206. І, нарешті, на промисловому факультеті обов’язковими були робітниче 
законодавство, промислове та гірниче право1207.

Але вже наступного року навчальні плани були змінені. Другокурсни-
кам читали дев’ять юридичних (історію інститутів права, історію руського 
права, еволюцію правової думки (історію філософії права), державне пра-
во, адміністративне право, міжнародне публічне право, основи цивільного 
права, фінансове право, судоустрій) та дві економічні (економполітику і еко-
номполітику радянської влади) дисципліни. На третьому курсі пропонували 
спеціалізацію на судовому та адміністративному відділеннях. Відтак ті, хто 
обирали судове відділення, вивчали українське та російське цивільне право, 
промислове право, міжнародне приватне право, торгове право (загальний і 
спеціальний курс), техніку складання договорів і статутів товариств, загаль-
ний курс кримінального права, судову медицину та судову психіатрію. Разом 

1203  Учебный план правового факультета ИНХ в 1921–1922 гг. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 
вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1139. Арк. 42.

1204  Учебный план факультета торговли внешней и внутренней. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 
вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1512. Арк. 157.

1205  Учебный план финансово-банково-страхового факультета. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 
вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1512. Арк. 177.

1206  Учебный план кооперативного факультета. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1512. Арк. 163.

1207  Нормальный учебный план промышленного факультета. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 
вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1512. Арк. 168.
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із тим такі курси, як: цивільне судочинство (загальна, спеціальна частини та 
нотаріат), кримінальна політика (з факультативом про неповнолітніх право-
порушників), кримінальне судочинство (з науковою технікою розслідування 
злочинів), адміністративне право (радянське законодавство про працю та ад-
міністративна юстиція) вивчалися поглиблено.

Студентам адміністративного відділення читали загальні курси: україн-
ське та російське цивільне право, промислове, торгове, кримінальне право, 
цивільне та кримінальне судочинство. А глибоку спеціалізацію забезпечува-
ло вивчення місцевих фінансів, комунального господарства та факультатив і 
спецкурс адміністративного права. Останній поділявся на радянське законо-
давство про працю, адміністративну юстицію, земельне право, кооперативне 
право, продовольче право, транспортне право, страхове право, законодавство 
про народну освіту та відокремлення церкви від держави (додаток Т.1.)1208.

Водночас особлива увага акцентувалася на організації практичних за-
нять. Вже у 1922 р. на правовому факультеті з дев’яти дисциплін (адміністра-
тивне право, основи цивільного права, історія руського права, міжнародне 
право, цивільне право, цивільний процес, кримінальне право, кримінальний 
процес, кримінальна політика) вели практичні заняття. Готуватися до таких 
занять студенти могли в навчально-допоміжних установах. Спочатку діяли 
три кабінети: семінару державних наук, криміналістичного та цивілістично-
го семінарів. Щоправда, це були кабінети юридичного факультету ліквідо-
ваного університету, які розміщувалися в його колишній будівлі, тож через 
їх віддаленість від ХІНГ організувати систематичну роботу не вдавалося. 
Тому вже у власному приміщені інституту було створено зведений правовий 
кабінет юридичних семінарів (завідувач – В. М. Гордон), куди була переве-
дена бібліотека юридичного факультету університету. Відкрився він 1 люто-
го 1923 р., і вже у перший місяць щонайменше 250 осіб скористалися його 
бібліотекою, готуючись до практичних занять1209. Згодом запрацювали ще й 
цивілістичний кабінет та консультація з юридичних питань1210. Далі список 
практичних занять із предметів поповнився, а вести їх стали не лише про-
фесори та асистенти факультету, а й аспіранти науково-дослідної кафедри 
«Проблеми сучасного права», яка діяла при ХІНГ. Зокрема, заняття з кри-

1208  Учебный план Правового факультета Харьковского института народного хозяйства на 
1922–1923 уч. г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 2. Спр. 1512. Арк. 178–179.

1209  Правовой кабинет. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1512. Арк. 20.

1210  Характеристика стану навчальних допомогових установ при інститутах та технікумах. 
ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 5. Спр. 562. 
Арк. 28.
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мінального права вели професори М. М. Гродзинський та В. С. Трахтеров, 
із кримінального процесу – Б. П. Куліков та асистент С. П. Штернман, із 
судоустрою – професор А. С. Ратнер, із основ цивільного права – асистент 
А. Б. Леніцький, із цивільного процесу – асистент С. Й. Вільнянський, із 
цивільного права – асистент П. Д. Камінська, з історії руського права – ас-
пірант І. Л. Рахмілевич, із державного права – аспірант Г. А. Соколовський. 
Особливою популярністю користувалися господарсько-правовий семінар 
В. М. Гордона та гурток криміналістичних наук М. М Гродзинського1211. За-
уважимо, що ці заняття проводилися у вечірній час після лекцій за розкладом 
і спочатку не входили у навантаження викладачів, а відтак не оплачувалися. 
А самовіддана праця В. М. Гордона та М. М Гродзинського дійсно вражає, 
адже їх семінар та гурток працювали виключно у неділю.

Однак запровадження спеціалізації та позаурочні години практичних за-
нять переобтяжували навчальний процес. Через багатопредметність та обме-
жений час для занять доводилося працювати без вихідних. Тому, щоб швидко 
підготувати практичного працівника, навчальні плани підлаштовувалися до 
визначеної мети окремої спеціальності. Всі пропоновані для вивчення дис-
ципліни мали являти собою одне ціле, де його елементи (окремі дисципліни) 
чітко відповідали б загальному завданню вишу1212. Студент мав направити 
сили і час на вивчення основних предметів, неосновні ж науки вивчались 
обмежено.

Тож уже на 1923/24 н. р. було розроблено новий навчальний план факуль-
тету. Студенти першого (основного) курсу, як і раніше, вивчали лише одну 
правову дисципліну – вчення про державу і право, щоправда, додатково був 
організований семінар із цієї дисципліни. Перелік предметів другого курсу 
майже не змінився, лише додалися основи соціальної медицини і гігієни та 
практичні заняття з історії інститутів права, основ цивільного права та адмі-
ністративного права. Натомість план третього курсу кардинально змінився. 
Було ліквідовано поділ на відділення. Відтак студенти вивчали 17 дисциплін 
(українське і російське цивільне право, торгове право, промислове право, 
міжнародне приватне право, кримінальне право, вчення про неповнолітніх 
правопорушників, адміністративну юстицію, цивільне та кримінальне судо-
чинство, техніку складання договорів і статутів товариств, наукову техніку 
розслідування злочинів, кримінальну політику, радянське законодавство про 

1211  Отчет факультетских комиссий. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1512. Арк. 31.

1212  Извлечение из отчета Харьковского института народного хозяйства с 1 июля 1922 г. по 
1 января 1923 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 2. Спр. 1512. Арк. 15.
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працю, судову медицину та судову психіатрію, нотаріат, еволюцію правової 
думки) та відпрацьовували практичні заняття з українського та російського 
цивільного права, цивільного і кримінального судочинства і семінар з при-
кладної економіки. Господарсько-правовий семінар та криміналістичний се-
мінар діяли як факультативи, половина занять із судової медицини теж стали 
факультативними, а судова психіатрія викладалася в позаурочний час (до-
даток Т.2.)1213.

У весняному триместрі 1924 р. вже 14 викладачів факультету вели прак-
тичні і семінарські заняття з 12 предметів: С. Й. Вільнянський (основи ци-
вільного права, цивільний процес), В. М. Гордон (господарсько-правовий 
семінар), О. Р. Гюнтер (еволюція права), М. М. Гродзинський (криміналіс-
тичний семінар), П. Д. Камінська (українське та російське цивільне право), 
О. Д. Кисельов (криміналістичний семінар), Н. С. Ландкоф (господарсько-
правовий семінар), В. Л. Кобалевський (адміністративне право), А. Б. Леніць-
кий (історія інститутів приватного права), Ф. Я. Нєсмєлов (фінансова наука), 
М. І. Палієнко (державне право), А. С. Ратнер (судоустрій), С. П. Штернман 
(кримінальний процес), В. А. Ястржембський (міжнародне право). Важливо, 
що практичні та семінарські заняття стали обов’язковими, були включені до 
навчального плану, методи їх ведення чітко окреслені, а програми таких за-
нять затверджував Методком Укрголовпрофосу1214. Скажімо, практичні з ци-
вільного процесу С. Й. Вільнянський вів двома способами: 1) розбір казусів, 
інсценуючи процес, 2) доповіді студентів, присвячені окремим інститутам 
цивільного процесу. Дві години відпрацьовувалися в аудиторії, а дві відво-
дилися на підготовку в бібліотеці цивілістичного кабінету1215. Практикували 
також репітеторні заняття (засвоєння матеріалу лекції), конверторний метод 
(бесіди-дискусії та складання конспектів за планом), семінарії (доповіді з об-
говоренням).

Навесні 1924 р., виконуючи настанови Першої всеукраїнської наради з 
питань освіти, професор В. М. Гордон (із 1923 р. – декан правового факуль-
тету) направив на затвердження НКО новий навчальний план факультету. 
І хоча головним принципом його побудови мав стати вузький практицизм, 
професор пропонував навчати студента «мислити та самостійно організову-
вати на науковій основі окрему, хай навіть досить вузьку, сферу життєдіяль-

1213  Учебный план на 1923/24 год. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 580. Арк. 23–26.

1214  Практические занятия на правовом факультете в весеннем триместре 1924 г. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 580. Арк. 96.

1215  Программа практических занятий по гражданскому процессу. ЦДАВОУ (Центр. держ. 
архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1512. Арк. 189.
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ності». Тому передбачалося створення двох відділень: судово-господарсько-
го (мав готувати працівників судових установ) та адміністративно-господар-
ського (мав готувати спеціалістів адміністративних установ)1216. Утворювати 
окреме юрисконсультське відділення професор вбачав недоцільним, адже 
необхідні для юрисконсультів-господарників знання можна отримати, навча-
ючись на існуючих двох відділеннях. Для цього пропонувалися економічні 
дисципліни та широкий «господарський підхід» при вивченні права1217. При 
формуванні плану за основу було взято два принципи: 1) концентроване ви-
вчення дисциплін; 2) практична проробка предмету1218. Кожний триместр 
мав дві основні дисципліни, опанувати які потрібно було не стільки на лек-
ціях, скільки на практичних заняттях та семінарах (вони становили поло-
вину навчального часу). Паралельно викладалися 2–3 додаткові предмети, 
матеріал яких адаптувався до визначеної спеціальності. Тобто, перший курс 
відводився для юридичної пропедевтики (вивчався теоретичний базис спе-
ціальності), другий курс – для знайомства з діючим правом (пророблялися 
спеціальні теорії та законодавство), третій курс – для глибокої спеціалізації 
(вивчалися деталі окремої спеціальності).

Таким чином, навчальний план був спрощений, кількість дисциплін зве-
дено до мінімуму. Студенти першого курсу вивчали історію правових інсти-
тутів у зв’язку з еволюцією господарських форм (два триместри), історичний 
матеріалізм, політичну економію та загальне вчення про державу і право (в 
осінньому триместрі), економічну політику, історію класової боротьби та 
еволюцію правової думки (у весняному триместрі). Тобто, всього сім дис-
циплін за рік. 

Студенти судово-господарського відділення на другому курсі в осін-
ньому триместрі опановували державне, цивільне, фінансове та міжнарод-
не публічне право, а у весняному – кримінальне, адміністративне право (із 
включенням робітничо-трудового) та судоустрій. На третьому курсі в осін-
ньому триместрі викладали торгово-промислове, міжнародне приватне пра-
во, цивільний та кримінальний процес, а весняний триместр відводився для 
практичних занять з техніки складання договорів, нотаріату та роботи в се-
мінарах: криміналістичному, торгово-правовому та державно-адміністратив-
но-фінансовому. Студенти другого курсу адміністративно-господарського 

1216  Тезисы доклада о реорганизации Харьковского института народного хозяйства. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 5. Спр. 562. Арк. 598.

1217  Докладная записка к проекту учебного плана Правового факультета Института народно-
го хозяйства декана Правового факультета В. М. Гордона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих 
органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 5. Спр. 562. Арк. 602.

1218  Там само. Арк. 603.
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відділення в осінньому триместрі вчили державне право, основи адміністра-
тивного права, економічну географію України та історію класової боротьби 
в Україні, а у весняному – наукову організацію установ, економіку сільського 
господарства та адміністративне право (курс включав організацію місцевої 
влади, поліцейське, земельне, робітничо-трудове, промислове право, законо-
давство про народну освіту, адміністративну юстицію, запис актів цивіль-
ного стану, відокремлення церкви від держави). Третьокурсники впродовж 
року працювали в адміністративному семінарі, в осінньому триместрі ви-
вчали місцеві фінанси, елементи цивільного та торгового права, елементи 
кримінального права, етнографію України, а у весняному – елементи цивіль-
ного та кримінального процесу, міжнародне публічне право (додаток Т.3.)1219. 

Оскільки основним прийомом навчання мала стати самостійна робота, 
то лекції здебільшого присвячувалися методологічним питанням і складним 
проблемам даної науки. Серед інших форм занять все частіше стали впро-
ваджувати семінари, де студенти під керівництвом досвідченого вченого 
освоювали теоретичний курс дисципліни, тобто поглиблено вивчали теорію 
та набували навиків її практичного використання. Порівняно з іншими фор-
мами занять, семінар вимагав від студентів досить високого рівня самостій-
ності, ініціативи, вміння працювати з літературою, вести дискусії, а також 
навичок індивідуальної та колективної роботи. Наприклад, у 1927/28 н. р. 
були організовані адміністративний семінар (вели О. Ф. Євтихієв і В. Л. Ко-
балевський), господарсько-правовий (вели В. І. Сливицький, С. Н. Ландкоф, 
Г. Є. Семенова), криміналістичний (вели Г. І. Волков і М. М. Гродзинський), 
цивілістичний (вела Г. Є. Семенова). З навчальною метою організовувалися 
й виробничі екскурсії: студенти відвідували реформаторію неповнолітніх, 
БУПР, окружний суд. У таких екскурсіях брали участь щонайменше 25–30 
студентів1220.

Практика і стаж були покликані перевірити здібності застосовувати свої 
теоретичні знання для розв’язання практичних завдань, при цьому від сту-
дента вимагалося не механічне повторення вивченого, а критичний аналіз. 
Тому в ХІНГ усвідомлювали, що реалізувати такі навчальні плани можна, 
якщо змінити вимоги до вступника. Абітурієнт повинен був мати певний ін-
телектуальний рівень. При цьому загальні здібності до глибокого мислення 
та досвід суспільної роботи був необхіднішим, ніж обсяг знань середньої 

1219  Нормальный учебный план правового факультета института народного хозяйства. ЦДА-
ВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 580. Арк. 
102–104.

1220  Річний звіт Харківського інституту народного господарства за 1927/28 шк. р. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 8. Спр. 132. Арк. 143, 
145.
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школи1221. Але вступ до ХІНГ проходив за плановою розкладкою, яка була 
введена ще у 1921 р. із метою розшарування студентства та його пролета-
ризації. Тож студентами часто ставали особи, які мали лише елементарні 
знання. Але гостра потреба у кваліфікованих фахівцях змусила владу вста-
новити жорсткі вступні вимоги. І у вересні 1926 р. вступ за розкладкою був 
скасований, що дало змогу відбирати більш підготовлених абітурієнтів.

Хоча зауважимо, що студентський склад правового факультету ХІНГ не 
був пролетарським. Студенти-юристи в переважній своїй більшості були 
службовцями, а селяни та робітники становили незначну їх частку. Так, у 
1922/23 н. р. із 433 студентів-правників 386 (тобто майже 90 %) були служ-
бовцями, тоді як селян було 23 особи (біля 5 %), робітників – 12 (біля 3 %), 
12 осіб (біля 3 %) значилися як інші. За національністю переважали євреї – їх 
було 70 % (307 осіб), тоді як українців – майже 6 % (25 осіб), росіян – 21 % 
(93 особи), решта – п’ять студентів були іншої національності1222. На відміну 
від правового факультету КІНГ, де студенти-чоловіки становили 95 % право-
вого факультету, у Харкові чоловіків-юристів було 59 % (256 осіб), натомість 
41 % (177 осіб) – жінки. 

І хоча радянська влада поступово намагалася зменшити набір юристів, 
корпус правників ХІНГ був порівняно великим. На початку 1922 р. їх було 
192 особи (другий курс – 101 та третій курс – 91), вже на новий 1922/23 н. р. 
їх стало 433 особи (другий курс – 308 та третій курс – 125), станом на 1 січня 
1923 р. їх кількість зросла до 477 студентів (другий курс – 340, третій курс 
– 137), а восени 1923 р. їх було 462 (другий курс – 152, третій курс – 310)1223. 
Однак значною була й плинність студентів. Як і в інших вишах, влада про-
водила постійні соціальні «чистки», відраховуючи за неблагонадійність, не-
успішність чи несплату за навчання. Так, у 1922/23 н. р. відрахували 64 сту-
дентів факультету, більше половини із них – 33 особи – як «чужий елемент» 
(14 другокурсників та 19 третьокурсників)1224. Восени 1923 р. відрахували 

1221  Тезисы доклада о реорганизации Харьковского института народного хозяйства. ЦДА-
ВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 5. Спр. 562. Арк. 
599–600.

1222  Институт народного хозяйства. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1139. Арк. 2.

1223  Отчет по Харьковскому институту народного хозяйства к 1-му июня 1922 г. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1139. Арк. 14; 
В Главпрофобр. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 2. Спр. 1139. Арк. 2; Юридична наука і освіта на Україні / авт. кол.: Ю. С. Шемшученко та 
ін. Київ: Наук. думка, 1992. С. 118; Сведения о результатах проверки в ИНХ. ЦДАВОУ (Центр. 
держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1139. Арк. 91.

1224  Сведения о числе студентов ИНХоза, исключенных в результате академической провер-
ки после Губкомиссии. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
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96 осіб (другий курс – 45 (майже третину курсу – 29,6 %) та третій курс – 51 
(16,4 %), що становило 20,8 % всіх студентів факультету)1225. 

Чистки та загальна тенденція до скорочення наборів правників призвели 
до різкого зменшення контингенту факультету. У жовтні 1925 р. було вже 
лише 287 студентів (126 першокурсників, 72 другокурсника, 90 третьокурс-
ників), на початку 1926/27 н. р. – 382 (перший курс – 146, другий курс – 111, 
третій курс – 125), а вже у 1927/28 н. р. на чотирьох курсах навчалося лише 
389 осіб (перший курс – 107, другий курс – 150, третій курс – 89, четвер-
тий курс – 43)1226. Маємо й розрізнені дані про випуски факультету. Так, у 
січні 1922 р. було 152 випускника, а 18 осіб подали до захисту свої диплом-
ні роботи1227. У наступні півроку ще 26 осіб захистили дипломи. У 1922 р. 
навчання закінчили 92 особи. У 1926/27 н. р. випуск становив 87 осіб, а в 
1927/28 н. р. – лише 401228. Незадовільний стан джерел не дав змоги встано-
вити точні кількісні показники діяльності факультету, але варто відзначити, 
що його випускниками були відомі діячі: Г. В. Александренко (1898–1963), 
М. Й. Бару (1907–1998), М. В. Гордон (1902–1968), М. М. Ємінник (1901–
1954), П. О. Недбайло (1907–1974), С. Л. Фукс (1890–1976) та ін.

ХІНГ влітку 1930 р. реформували. На його базі відкрили Харківський ін-
женерно-економічний інститут, Харківський плановий інститут, Харківський 
фінансово-економічний інститут, Харківський інститут обміну і розподілу, 
Харківський торгово-економічний інститут. Правовий факультет було виді-
лено у самостійний Харківський інститут радянського будівництва та права, 
який згодом перетворили на Харківський юридичний інститут (нині – На-
ціональний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого). Частина правни-
ків ХІНГ продовжила роботу в реформованому закладі: С. Й. Вільнянський 
(1885–1966), М. В. Гордон (1902–1968), М. М. Гродзинський (1887–1962), 

Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1139. Арк. 89.
1225  Сведения о результатах проверки в ИНХ. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 

влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1139. Арк. 91.
1226  Докладная записка к вопросу о переводе студентов І-го и ІІ-го курсов Харьковского 

ИНХ на дневные занятия. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 5. Спр. 562. Арк. 808; Статистичні дані на початок 1926/27 н.р. ЦДАВОУ (Центр. 
держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 267. Арк. 106; Річний 
звіт Харківського інституту народного господарства за 1927/28 шк. рік. ЦДАВОУ (Центр. держ. 
архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 8. Спр. 132. Арк. 133.

1227  Юридична наука і освіта на Україні / авт. кол. : Ю. С. Шемшученко та ін. Київ: Наук. 
думка, 1992. С. 118; Извлечение из отчета Харьковского института народного хозяйства с 1 июля 
1922 г. по 1 января 1923 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1512. Арк. 15.

1228  Міхневич Л.В. Сторінки історії юридичної освіти: правовий факультет Харківського ін-
ституту народного господарства (1920–1930 рр.). Науковий вісник Ужгородського національно-
го університету. Серія «Право». Ужгород, 2017. № 47. Т. 1. С. 31.
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В. М. Корецький (1890–1984), С. Н. Ландкоф (1887–1970), В. І. Сливицький 
(1876–1957), В. С. Трахтеров (1884–1975), С. Л. Фукс (1900–1976). Завідува-
чем кафедри теорії держави і права в 1930–1937 рр. був К. Й. Берновський 
(1898 – після 1938). У 1930-х рр. до Харкова повернувся Р. М. Бабун (1895–
1959). В. Л. Кобалевський (1992–1978) очолив кафедру в Харківському ін-
ституті комунального господарства, Л. Е. Березов (1903–1948) працював у 
НКЗС, Я. І. Рапопорт (1902 – після 1959) у повоєнний час був деканом об-
ліково-економічного факультету Харківського інституту радянської торгівлі.

Втім зі списків викладачів правового факультету ще на початку 1920-х рр. 
зникли прізвища А. А. Архіпова, О. Г. Дьякова, Т. П. Єфіменка, А. Б. Леніць-
кого, К. М. Прянішнікова, А. М. Рубашевої, І. В. Сухоплюєва. Асистент, а 
згодом доктор юридичних наук з трудового права П. Д. Камінська (1894 – 
після 1959) ще в 1925 р. перебралась до Москви, де працювала в університеті 
та інших вишах столиці. З Харкова також виїхали Л. В. Забелін (1875–?), 
В. І. Серебровський (1887–1971), В. К. Дябло (1894–1990), П. С. Трублає-
вич (1903 – зима 1941/42), Л. І. Василевський (1904–1984), О. С. Компані-
єць (1898–1984). Наприкінці 1920-х рр. в Московському університеті став 
працювати О. Л. Маліцький (1874 – після 1930), а з 1931 р. у Всесоюзному 
інституті юридичних наук – Г. І. Волков. До Дніпропетровська переїхав про-
фесор судової психології Д. Б. Франк (1869–1943), став першим завідувачем 
кафедри психіатрії медичної академії. Вчений загинув у роки війни, влітку 
1943 р. був розстріляний нацистами на території лікарні в районі Ігрені.

Однак перші втрати факультет поніс ще в 1920-х рр., коли померли 
М. А. Остроумов (1847–1920 (за іншими даними – 1921), В. М. Гордон (1871–
1926), О. Д. Кисельов (1867–1926), А. С. Ратнер (?–1927), Б. П. Куліков (?–
1928), С. С. Савченко (1890–1930). На початку 1930-х рр. від туберкульозу 
помер В. М. Доброгаєв (? – на поч. 1930-х р.), у 1931 р. не стало М. С. Бока-
ріуса (1869–1931), а згодом М. І. Палієнка (1869–1937) та М. О. Максимейка 
(1870–1941).

Непоправної шкоди харківській юридичній школі завдали масові репре-
сії 1930-х років. У січні 1930 р. був заарештований А. Ф. Дедусенко (1886–
1938), який у 1938 р. був засуджений до вищої міри покарання за контррево-
люційну діяльність. За «підготовку контрреволюційних злочинів» у 1938 р. 
був заарештований К. Й. Берновський (1898 – після 1938 р.). Під «розстріль-
ну» статтю потрапили й О. М. Гладстерн (1887–1937), М. М. Лозинський 
(1880–1937), Ю. П. Мазуренко (1885–1937), М. М. Романюк (1894–1937), 
І. М. Сіяк (1887–1937), Г. В. Содін (1903–1937), Г. І. Волков (1892–1938), 
С. П. Штернман (1896–1938). Є свідчення й про загибель у 1937 р. С. Є. Са-
бініна (1867–1937). Покарання в тюрмах та таборах відбували Г. В. Алексан-
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дренко (1898–1963), О. Р. Гюнтер (1890–1984), М. М. Ємінник (1901–1954). 
Арешту не уникнула Г. Є. Семенова (1887–1950).

До кінця не з’ясована доля інших професорів та молодих викладачів фа-
культету, зокрема В. А. Ястржембського (1866 – після 1927), О. Ф. Євтихієва 
(1879 – після 1935), Б. В. Попова (1875–?), О. А. Раєвського (1869 – після 
1930), Ф. Я. Нєсмєлова (1861 – після 1931), М. І. Наумова (?), А. М Лініць-
кого (?), О. М. Одарченка (1885–?), Є. Я. Левіна (1870–?), Є. М. Штанделя 
(1885–?), В. Г. Гранберга (?), І. Л. Рахмілевича (?), Г. О. Соколовського (?), 
Ткачіва (?).

5.4. Правовий факультет Одеського інституту 
народного господарства (1921–1930)

Одеський інститут народного господарства було утворено відповідно до 
наказу Одеського губвиконкому від 16 травня 1921 року. Він мав розпочати 
діяльність 1 червня у складі восьми спеціальних відділень: промислового, 
статистичного, праці, фінансового, зовнішніх торгових відносин, коопера-
тивного, транспортного та адміністративно-консультативного (так мало на-
зиватися правове відділення)1229. Ще 25 квітня 1921 р. колегією Одеського 
Губпрофосу було затверджено навчальні плани для нового закладу1230. Але 
відкрився інститут 1 вересня 1921 р. лише з двома факультетами: правовим 
та зовнішніх торгових відносин, основу яких становили соціально-правове 
і соціалістично-економічне відділення реформованого Одеського гумані-
тарно-суспільного інституту. Останній був утворений роком раніше шляхом 
злиття юридичних та історико-філологічних факультетів Новоросійського 
університету і ОВЖК, Новоросійського (Одеського) вищого міжнародного 
інституту та економічного факультету Одеського політехнічного інституту. 
Наказом Укрголовпрофоcу (8 вересня) було призначено керівництво ОІНГ: 
ректором став професор О. Я. Шпаков (до цього обіймав посаду ректора 
Одеського гуманітарно-суспільного інституту), проректором – професор 
Є. В. Васьковський, деканами – професори: Е. Я. Немировський (правовий 
факультет) та Г. І. Тіктін (факультет зовнішніх торгових відносин).

Перший рік діяльності закладу був досить складним. Всі потреби (гос-
подарські, фінансові, навчально-наукові) задовольнялися державою лише 
на 50 %. Будівля закладу (вул. Преображенська, 24), навчально-допоміжні 

1229  Одесский институт народного хозяйства. Киев – Одесса: «Высшая школа», 1975. С. 5. 
1230  Учебный план правового отделения Одесского института народного хозяйства. ЦДАВОУ 

(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1506. Арк. 51.
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установи, які дісталися інституту від його попередника, потребували ремон-
ту. Викладачі та студенти опинилися у фінансово-матеріальній скруті. Про-
те навчання помалу тривало. Професори читали, хоч і не регулярно, звичні 
їм курси (викладання на правовому факультеті велося за дещо зміненим на-
вчальним планом соціально-правового відділення Одеського гуманітарно-
суспільного інституту), студенти відвідували лекції (хоча присутність на за-
няттях у січні 1922 р. ледь сягала 15 %). 

Уже в наступному році адміністрація закладу доклала максимум зусиль, 
щоб активізувати навчальну роботу та організувати навчальний процес. Було 
розроблено навчальні і робочі плани, віддруковано програми дисциплін, 
складено постійний розклад, розроблено нові форми занять та методики їх 
проведення. Для обліку відвідування було утворено контрольно-навчальну 
комісію, відтак присутність студентів зросла до 55–65 %, а вже в 1924 р. 90 % 
третьокурсників, 75 % другокурсників та 63 % першокурсників систематич-
но відвідували заняття1231.

Спочатку навчальні плани, зберігаючи кращі традиції колишніх юридич-
них факультетів, пропонували широке вивчення юридичних і економічних 
наук (новий план правового факультету ОІНГ розробив Є. В. Васьковський, 
факультету зовнішніх торгових відносин – Г. І. Тіктін). Усі юридичні пред-
мети були об’єднані в п’ять груп: 1) публічно-правові (державне право, адмі-
ністративне право, фінансове право, міжнародне публічне право, адміністра-
тивна статистика); 2) цивілістичні (цивільне право, цивільний процес, тор-
гове право та міжнародне приватне право); 3) криміналістичні (кримінальне 
право, тюрьмознавство, кримінальна політика, кримінальний процес, міжна-
родне кримінальне право, судова медицина, судова психопатологія, мораль-
на статистика); 4) економічні (політекономія, історія господарського устрою 
(економполітика), фінансова наука, економічна статистика); 5) загально-пра-
вові та методологічні (загальне вчення про право, загальна теорія права, за-
гальне вчення про державу, порівняльна історія права, еволюція правових 
ідей, історія руського права, теоретична статистика)1232.

Проте радянські освітні реформи не забарилися і розпочалося руйну-
вання старого освітнього укладу вищої школи. ОІНГ готував «організаторів 
торгівлі, відповідальних робітників митного діла, фінансових, судових та 
адміністративних установ». Тобто метою інституту була визнана підготовка 

1231  Отчет о деятельности инхоза с 10 ноября по 10 декабря 1923 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. 
архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1506. Арк. 62.

1232  Доклад о деятельности Одесского института народного хозяйства за І триместр и начало 
ІІ-го трим. 1922/23 уч. г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1506. Арк. 10.
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спеціалістів за чотирма напрямами: адміністративна, судова, господарська 
та зовнішньоторговельна діяльність1233. Правовий факультет мав готувати 
адміністраторів, судових діячів та організаторів господарських установ. Від-
так було запропоновано утворити три відділення: адміністративне, судове, 
господарське. Три відділення мали діяти й на факультеті зовнішніх торгових 
відносин: відділення країн Центральної Європи, країн Близького Сходу та 
митне. Відкривати відділення планували по мірі їх укомплектованості (міні-
мум – 15 осіб)1234. Студенти могли записуватися на два відділення одночасно. 
Але, насамперед через брак фінансових ресурсів, відкриття господарського 
відділення було відкладено. Зате, як і в інших вишах республіки, в ОІНГ 
було організоване підготовче відділення (у вересні 1923 р. перетворене на 
робітфак). У грудні 1923 р. факультет зовнішніх торгових відносин став еко-
номічним факультетом зі спеціальними відділеннями: економіка зовнішньої 
торгівлі, економіка промисловості, банківська і страхова справа1235. А зго-
дом було відкрите ще й промислове відділення. А всі спроби організувати 
факультети водного транспорту (в 1923 р.) та сходознавства (в 1926 р.) не 
увінчалися успіхом1236. Тож заклад функціонував у складі економічного, пра-
вового та робітничого факультетів.

Інститут мав трирічний курс навчання, а навчальний рік був розділений 
на триместри. Заняття проводилися у вечірній час, викладання велося росій-
ською мовою. Директиви щодо українізації в ОІНГ, як і КІНГ та ХІНГ, ви-
конати відразу не вдалося. Навіть у 1924 р. лише шість викладачів із 77 знали 
українську мову1237. Перший курс був загальним для всіх студентів інституту, 
а з другого починалась спеціалізація по факультетах та відділеннях. На пер-
шому (загальному) курсі вивчали соціально-політичні дисципліни (історію 
і теорію соціалізму, історичний матеріалізм, історію класової боротьби) та 
загальні курси з юридичних і економічних наук. Із правових наук першо-
курсникам викладали загальне вчення про право і державу та порівняльну 
історію права (лекції, практичні заняття і семінари). Для переходу з курсу на 
курс був встановлений академічний мінімум. Бажаючі продовжити навчання 

1233  До ФЕУ. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 5. Спр. 562. Арк. 50.

1234  Объяснительная записка к плану преподавания в Институте народного хозяйства. ЦДА-
ВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1506. Арк. 
54.

1235  Одесский институт народного хозяйства. Киев – Одесса: «Высшая школа», 1975. С. 10. 
1236  До Наркомосу. Головнауки. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. 

України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 5646. Арк. 49.
1237  Анкета для учебных заведений профобра. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 

влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1139. Арк. 98.
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на судовому чи адміністративному відділенні мали скласти не лише іспит із 
правових дисциплін, а й отримати залік за відпрацьовані практичні занят-
тя та семінари. Всі інші студенти складали три іспити: загальне вчення про 
право і державу, статистику та науку про народне господарство. З останньої 
дисципліни студенти мали отримати ще й залік практичних занять. Водночас 
додатковим для всіх був іспит з іноземної мови. Як бачимо, вимоги для пере-
ходу з першого курсу на факультети спочатку були досить високими.

Вже на факультетах предмети розподілялися на основні та додаткові. Для 
другого курсу правового факультету основними предметами були: історія 
руського права, цивільне право, кримінальне право, еволюція правових ідей 
та економічна політика. З основних дисциплін читали лекції та практичні 
заняття, а з цивільного та кримінального права проводили ще й семінари. 
Для додаткових курсів (такими вважалися загальне державне право, росій-
ське державне право, адміністративне право та фінансове право) відводило-
ся значно менше часу (година в тиждень). На третьому курсі обох відділень 
вивчали основні курси: 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. 
На судовому відділенні додатково викладалися міжнародне публічне право 
та судова статистика, а в останньому триместрі – практичні заняття зі скла-
дання договорів і статутів товариств. Натомість студенти-адміністративісти 
мали студіювати аграрне і продовольче право, робітниче і страхове право, 
кооперативне право, місцеві фінанси та комунальне господарство (додаток 
У)1238. Передбачалося й ґрунтовне вивчення іноземних мов (французької, ні-
мецької, англійської, італійської).

Чималий список юридичних дисциплін пропонували і на факультеті зо-
внішніх торгових відносин. У 1921 р. на спеціальних відділеннях (тоді діяли 
відділення Балканських країн та Німеччини) студентам викладали загальний 
курс міжнародного права, публічне і приватне право Балкан та Німеччини. 
Утворення відділень країн Близького Сходу та країн Центральної Європи 
дало змогу розширити перелік правових наук. Тут стали читати загальне дер-
жавне право, російське державне право, вчення про управління (адміністра-
тивне право), міжнародне право (загальний курс), цивільне право (загальний 
курс), торгове право, консульське право, міжнародне приватне право, міжна-
родне кримінальне право, а також додатково для окремих відділень публічне 

1238  Учебный план института народного хозяйства на 1922–1923 учебный год. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1109. Арк. 9.
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та приватне право країн Близького Сходу і публічне та приватне право країн 
Центральної Європи1239.

У 1922/23 н. р. бажаючих навчатися на адміністративному відділенні 
правового факультету виявилося небагато, тому його об’єднали з судовим. 
Змінили й навчальний план: предмети судового відділення (судову медицину 
та судову психопатологію) скоротили та додали дисципліни адміністратив-
ного відділення (аграрне і продовольче право, робітниче і страхове право, 
кооперативне право, місцеві фінанси та комунальне господарство). Хоча за-
уважимо, 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 триместри1240. Студенти-юристи другого курсу про-
тягом двох триместрів вивчали дев’ять предметів: історію руського права, 
основи цивільного права, кримінальне право, державне право загальне та 
державне право СРСР, фінансове право, адміністративне право, еволюцію 
правових ідей та економічну політику. На третьому курсі викладали 15 дис-
циплін: українське і російське цивільне право, судоустрій, цивільне і кримі-
нальне судочинство, торгове, промислове право, кримінальну політику, кри-
міналістику (наукову техніку розслідування злочинів), історію міжнародних 
відносин, приватне міжнародне право, радянське законодавство про працю, 
нотаріат, адміністративну юстицію, судову медицину та судову психіатрію. 
А бажаючим навчатися на адміністративному відділенні (його знову плану-
вали відкрити) додатково пропонували читали спеціальні курси аграрного 
права, продовольчого права, кооперативного права, відокремлення церкви і 
держави та законодавства про народну освіту (додаток У.1.)1241.

Але і на цьому експерименти із навчальними планами не скінчилися. У 
1924 р. було затверджено узгоджений навчальний план для всіх правових 
факультетів республіки. І хоча плани в КІНГ, ХІНГ та ОІНГ формувалися з 
урахуванням місцевих особливостей, коштів, які виділялися окремому інсти-
туту, та досвіду колективу певного факультету, вони мали зважати на загаль-
ні принципи: ліквідувати багатопредметність, скоротити навчальні години, 
вилучити суто «наукові» дисципліни. Відтак у 1924/25 н. р. в ОІНГ почав 

1239  Доклад о деятельности Одесского института народного хозяйства за І триместр и начало 
ІІ-го триместра 1922/23 уч. г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. Укра-
їни). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1506. Арк. 4.

1240  Учебный план І курса Одесского института народного хозяйства на 1923/1924 учебный 
год. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 
574. Арк. 2.

1241  Одесский институт народного хозяйства. Учебный план юридического факультета на 
1923/1924 учебный год. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 4. Спр. 574. Арк. 3.
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діяти новий план1242. Перший (загальний) курс був розформований. Відтоді 
правовий факультет мав три курси. На першому курсі студенти, окрім соці-
ально-політичних дисциплін, стали вивчати загальне вчення про право і дер-
жаву, історію правових інститутів у зв’язку з розвитком народного господар-
ства, введення у вивчення права та державне право. Другий курс об’єднував 
базові дисципліни: міжнародне право, кримінальне право, цивільне право, 
фінансове право, адміністративне право, законодавство про цивільний стан 
та судоустрій. На третьому курсі пропонувалася спеціалізація на судовому 
та адміністративному відділеннях. Студенти судового відділення вивчали 
торгово-промислове право, цивільне та кримінальне судочинство, пенітенці-
арну науку, земельне законодавство, судову медицину та судову психопато-
логію, судову статистику, трудове законодавство, адміністративну юстицію, 
кооперативне право, техніку дізнання і слідства та спецкурс про правопору-
шення неповнолітніх. Для них також діяли два семінари підвищеного типу: 
криміналістичний та господарсько-правовий. Між тим на адміністративне 
відділення записалося лише три студенти, тож його знову не відкрили. Але 
бажаючі підготуватися до адміністративної роботи могли вивчати житлове 
право, арбітраж, демографічну статистику, економічну географію України, 
НОП, загальні адміністративні союзи держав, спецкурс адміністративного 
права (містив адміністративну юстицію, законодавство про міліцію, кому-
нальне право, законодавство про народну освіту) та відвідувати семінар під-
вищеного типу з адміністративного права (додаток У.2.).

На жаль, і цей план не став постійним. Архівні матеріали свідчать, що 
в ОІНГ навчальні плани змінювалися щороку. Однак, на відміну від КІНГ 
та ХІНГ, організувати в Одесі роботу спеціальних відділень правового фа-
культету так і не вдалося. Поглиблювали спеціалізацію на факультативах, які 
діяли як спеціалізовані ухили чи як семінари підвищеного типу. У 1925/26 н. 
р. було скорочено перелік предметів, а низку дисциплін (правопорушення 
неповнолітніх, судова психопатологія, всезагальні адміністративні союзи 
держав) та семінари підвищеного типу (кримінологічний, господарсько-пра-
вовий, адміністративний) перетворили на факультативи (два на вибір були 
обов’язковими) (додаток У.3.)1243.

У навчальному плані на 1926/27 н. р. список дисциплін майже не змінив-
ся, але його особливістю стало формування спеціальних ухилів, у межах яких 
вивчали групи споріднених наук. Було утворено чотири таких ухили, робота 

1242  Учебный план юридического факультета Одесского института народного хозяйства на 
1924–25 уч. год. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади і управ. України). Ф. 166. 
Оп. 4. Спр. 574. Арк. 100.

1243  Учебный план на 1925–26 учебный год. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 5. Спр. 562. Арк. 584–585.
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в одному з яких була обов’язковою1244. Перший ухил об’єднував криміно-
логічний семінар і предмети: правопорушення неповнолітніх, кримінальну 
техніку, судову медицину та судову психопатологію; другий – цивілістичний 
семінар і житлове, морське, кооперативне право; третій – адміністративний 
семінар, адміністративну юстицію, законодавство про цивільний стан, адмі-
ністративну техніку; четвертий – публічно-правовий семінар і факультатив 
«Всезагальні адміністративні союзи держав» (додаток У.4.)

Перехід інституту на 4-річний строк навчання потребував нових планів. 
Хоча загальний термін перебування у виші був збільшений, влада намага-
лася спростити навчання. Тижневе навантаження студента становило 36 го-
дин. Водночас обов’язковими ставали іноземні мови (вивчалися на першому 
та другому курсах) та військові дисципліни. Спеціалізація правників ОІНГ 
вводилася з третього курсу як праця в семінарах підвищеного типу (криміна-
лістичному, господарсько-правовому та адміністративному). А от на четвер-
тому курсі студенти поглиблювали знання пропонованих ухилів, вивчаючи 
від п’яти до 10 спецкурсів та виконуючи проектну роботу з кримінального, 
цивільного чи адміністративного права (додаток У.5.)1245.

Навесні 1929 р. навчальний план знову зазнав коректив. Першокурсни-
кам стали читати українознавство. На другому курсі на 2 год. в тиждень 
збільшили кримінальне та господарське право, натомість на 2 год. зменшили 
судоустрій. До 2 год. зменшили курс сімейного права на третьому курсі, але 
збільшили практичні заняття з кримінального та цивільного процесу. Увели 
загальну дисципліну рахівництво, загальною дисципліною четвертого курсу 
стало й житлове право. Скоротивши години судової психопатології, запрова-
дили прокурорський догляд та ввели новий курс «кримінальна політика»1246. 
До предметів ухилів додали кримінальну практику в Кабінеті вивчення зло-
чинності та особистості злочинця1247. Щоправда, належно організовувати 
практику не вдавалося, тому вже восени збільшили години судової медицини 
(за рахунок скорочення годин іноземних мов) та курсу боротьби з дитячими 
правопорушеннями (скоротивши морське право)1248. 

1244  Учебный план юридического факультета на 1926–27 уч. г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 
вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5641 Арк. 15–16.

1245  Учбовий робочий план по юридичному факультету Одеського інституту народного гос-
подарства на 1928/29 учбов. рік. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 302. 
Арк. 2.

1246  Протокол засідання предметної комісії кримінального права від 5. 03. 1929 р. ДАОО 
(Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 273. Арк. 5.

1247  Протокол засідання предметної комісії кримінального права від 26.03.1929 р. ДАОО 
(Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 273. Арк. 6.

1248  Протокол засідання предметної комісії кримінального права від 28.09.1929 р. ДАОО 
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За планом нового 1929/30 н. р. на четвертому курсі мали діяти судовий 
та адміністративно-господарський цикли1249. Запроваджувався й семінар під-
вищеного типу з трудового права. Водночас новелою цього плану став спе-
ціальний курс історії українського права (додаток У.6.). Викладати його став 
М. Є. Слабченко. У грудні було навіть затверджено програму семінару під-
вищеного типу з історії українського права1250. Однак тоді ж постало питання 
про радикальну економізацію навчального плану факультету, а повернення 
до 3-річного строку навчання зумовило скорочення теоретичних та історико-
правових курсів. Водночас запровадження семестрового поділу навчально-
го року, з семестровим зарахуванням та переводом 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 плану, а безладдя з постійним його оновленням та нехтування юри-
дичними науками вело до поширення правового нігілізму.

Хоча варто зазначити, що рівень викладання в інституті був досить ви-
сокий, а професорський склад – професійним. Спочатку науково-педагогіч-
ний персонал ОІНГ був переведений з Одеського гуманітарно-суспільного 
інституту (усього 46 викладачів). Це були професори ліквідованих дорево-
люційних вишів міста. Зокрема, на факультеті працювали: О. Я. Шпаков 
(історія руського права), Є. В. Васьковський (цивільне право та процес), 
О. І. Покровський (історія філософії права), В. В. Сокольський (державне 
право іноземних країн), П. Є. Казанський (міжнародне право)1251, О. А. Бу-
гаєвський (міжнародне приватне право), П. С. Кравцов (торгове право)1252, 
Г. І. Тіктін (фінансове право), Е. Я. Немировський та П. О. Михайлов (кримі-
нальне право та процес), О. С. Мулюкін (державне право), П. М. Толстой (ад-
міністративне право). Також до штату ОІНГ були зараховані професорські 
стипендіати (раніше залишені на цих посадах при юридичному факультеті 
університету): Л. Ф. Турчанович (кооперативне право), О. П. Френкель (кри-
мінальне право), Д. Ф. Блюменфельд (цивільне право). Крім того, М. П. Ка-
радже-Іскров (адміністративне право), М. Ш. Розентул (міжнародне право), 

(Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 274. Арк. 1.
1249  Проект нормального учебного плана юридического факультета Одесского института на-

родного хозяйства в 1929/1930 учеб. году. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5641. Арк. 126–128.

1250  Протокол № 3 засідання публічно-правової предметної комісії від 12.12.1929 р. ДАОО 
(Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 270. Арк. 6.

1251  Казанский Петр Евгеньевич. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 119.
1252  Кравцов Петр Семенович. Начато – 1921 г. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. 

Оп. 1. Спр. 130.
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Г. С. Цинбарг (кримінальне право та процес) стали професорськими стипен-
діатами ОІНГ1253.

Нових викладачів брали на роботу за конкурсом, але, як правило, за по-
передньою рекомендацією одного або двох професорів факультету та після 
публічного читання двох пробних лекцій, теми яких визначали на засіданні 
факультетської ради. Щоправда, дисципліни першого (загального) курсу пе-
реважно мали марксистський характер, тож викладати їх запрошували біль-
шовиків, яких зазвичай призначали на посади без конкурсу. Перших шість 
викладачів-марксистів зарахували в інститут влітку 1922 р. І, на думку по-
літкомісара ОІНГ, така асоціація молодих викладачів дала змогу активно 
приступити «до розшарування професури»1254. Врешті із 46 перших викла-
дачів ОІНГ вже у 1922 р. вибуло 201255. Окремих із них як «шкідливих для 
радянської влади» вислали з Одеси. Красномовною є доповідь політкоміса-
ра інституту, який у серпні 1922 р., оцінюючи політичні настрої викладачів 
ОІНГ, наголошував, що через арешти, які розпочалися в Одесі, «професура 
надзвичайно підтяглася і думає досить довго перед проголошенням кожного 
слова, потім потрібно відмітити, що арешти, без сумніву підштовхнули де-
канів 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 юридич-
ного факультету Немировський з великою неохотою і небажанням підпису-
вали 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». Отже, на думку комісара, міри засто-
совані «центром» до професури правильні, їх працездатність підвищилась, 
тоді як арешти не вплинули на студентів, адже «всі вислані проф. Михайлов, 
проф. Трифільєв, проф. Мулюкін, проф. Флоровський у науковому відно-
шенні нічого солідного не представляють»1256.

Гоніння проти професури ОІНГ тривали й далі. За кордон емігрували 
юристи С. А. Єгіазаров та Є. В. Васьковський. Натомість Д. Ф. Блюмен-

1253  Одесский институт народного хозяйства. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6 /ІV. Спр. 1506. Арк. 1.

1254  Доклад политкомиссара Одесского института народного хозяйства о производственной 
работе по институту за август месяц 1922 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 
та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1109. Арк. 20.

1255  Анкета для учебных учреждений профобра УССР. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих 
органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1109. Арк. 4.

1256  Доклад политкомиссара Одесского института народного хозяйства о производственной 
работе по институту за август месяц 1922 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 
та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1109. Арк. 20.
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фельд виїхав до Москви. Ті ж, що залишалися, перебували під пильним на-
глядом, і нерідко за будь-який прояв нелояльності до влади в них відбирали 
лекційні курси чи звільняли з інституту. Зокрема, П. М. Толстого в 1929 р. 
усунили з посади та заборонили читати лекції з огляду на його заяву про 
національну політику в Україні1257. Врешті, після безуспішних спроб від-
новитися на посаді, йому довелося покинути Одесу. Та пропри все профе-
сорська колегія факультету залишалася фаховою. Упродовж 1921–1930 рр. 
викладацький склад поповнився як відомими вченими: І. А. Хмельницький 
(з 1922 р.), І. Я. Фаас (з 1923 р.), О. О. Жилін (з 1927 р.)1258, І. В. Шерешев-
ський (з 1928 р.), М. Є. Слабченко (з 1929 р.), так і молодими науковцями: 
М. Д. Шаргородський (з 1928 р.), Г. В. Александренко (з 1929 р.), В. Т. Олі-
євський (з 1929 р.)1259. Всього ж на факультеті працювали 43 вчених-юристів 
(додаток Х).

Всі викладачі інституту були об’єднані в предметні комісії, які мали стати 
«центральним нервом академічного організму» і готувати нове навчально-
методичне забезпечення1260. Всього пропонувалося створити дев’ять пред-
метних комісій, з яких чотири правових (загальних правових і методоло-
гічних предметів, публічно-правових, цивілістичних та криміналістичних 
дисциплін)1261. Насправді ж у жовтні 1923 р. на факультеті було створено три 
комісії. Комісія публічного права (керівник – О. Я. Шпаков) об’єднала ви-
кладачів державного загального і руського права, адміністративного права, 
міжнародного публічного права, консульського права, міжнародних відно-
син, фінансового права, загального вчення про право і державу, історії пра-
ва, еволюції правових ідей. До комісії цивільного права і процесу (керівник 
– Є. В. Васьковський) увійшли викладачі цивільного і торгового права, ци-
вільного процесу, кооперативного права та міжнародного приватного пра-
ва. Комісія кримінального права і процесу (керівник – Е. Я. Немировський) 
діяла у складі викладачів кримінального права і процесу, кримінальної по-
літики, судової медицини, судової психопатології та судової статистики. 

1257  Протокол № 17 засідання Правління Одеського інституту народного господарства від 
9/V – 29 р. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. 
Спр. 5651. Арк. 23.

1258  Жилин Александр Алексеевич, ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 
116.

1259  Олиевский Владимир Тимофеевич. Начато – 1922 г. Окончено – 1925 г. ДАОО (Держ. 
архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 1087.

1260  Отчет о деятельности Инхоза с 10 ноября по 10 декабря 1923 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. 
архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1506. Арк. 36.

1261  Состав предметных комиссий на 1922/1923 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих орга-
нів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 574. Арк. 38. 
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Після від’їду з Одеси Є. В. Васьковського останні дві комісії були об’єднані 
в карно-цивілістичну під керівництвом Е. Я. Немировського1262. Але невдо-
взі у 1925/26 н. р. знову була виокремлена комісія цивільного права (керів-
ником став І. Я. Фаас). Комісію публічного права з 1924/25 н. р. іменували 
публічно-правовою, її після смерті О. Я. Шпакова очолив П. М. Толстой. 
У 1927/28 н. р. предметні комісії діяли у складі: цивілістична (І. Я. Фаас – 
голова, П. С. Кравцов – заступник, Л. Ф. Турчанович, О. І. Покровський), 
криміналістична (Е. Я. Немировський – голова, І. А. Хмельницький – за-
ступник, О. П. Френкель, М. Ю. Зелінський, М. П. Макаренко), публічно-
правова (П. М. Толстой – голова, Г. І. Тіктін – заступник, О. І. Покровський, 
І. А. Хмельницький)1263.

Деканом факультету був Е. Я. Немировський. І хоча він став відомим фа-
хівцем радянського кримінального права, за ним закріпився ярлик «професо-
ра старої ідеологічної формації, ˂…˃ який посилено, хоч і безуспішно при-
стосовується до радянської науки, але, по суті, йому це мало вдається»1264. 
Така характеристика керівника в той час не могла залишитися без уваги. І вже 
у 1928/29 н. р. у списку адміністративного персоналу ОІНГ, надісланому на 
затвердження до НКО, навпроти прізвища декана Е. Я. Немировського була 
зроблена помітка «треба замінити»1265. Відтак у наступному 1929/30 н. р. но-
вим деканом став І. Л. Цьокан, але він незабаром звільнився і цю посаду в 
січні 1930 р. зайняв С. М. Цареградський.

Прийом студентів в ОІНГ проводився за загальними правилами, але про-
летарські вступники мали певні переваги, адже одним із першочергових 
завдань радянської влади було змінити студентський склад інституту. Втім 
у перші роки діяльності закладу його студентство ще рекрутувалося з не-
пролетарських верст. Хоча влада намагалася провести «класовий відбір» і 
вже в 1921 р. із 348 першокурсників 176 були пролетарями1266. Не вдалося 
докорінно змінити й соціальний склад правового факультету. Спочатку його 
укомплектували із студентів ліквідованих вишів, які пройшли відповідну 

1262  Извлечение из отчета Одесского института народного хозяйства от 1.ХІ.1924 г. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 574. Арк. 84. 

1263  Відомості про склад циклових предметових комісій Одеського інституту народного гос-
подарства на 1927/28 учб. рік. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. Укра-
їни). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 9029. Арк. 41–42. 

1264  Институт права и советского спроительства при коммунистической академии (г. Москва, 
Знаменка, 10). ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 3. Спр. 7. Арк. 126.

1265  Список адміністративного персоналу Одеського інституту народного господарства – 
1928/29 учб. р. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 3. Спр. 7. Арк. 43.

1266  Доклад о деятельности Одесского института народного хозяйства за І триместр и начало 
ІІ-го трим. 1922/23 уч. г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1506. Арк. 1.
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перереєстрацію. Загалом правників було 179 осіб (136 чоловіків (75 %) та 
43 жінки (25 %)). Серед них всього 19 робітників (10 %) та п’ять селян (2,7 
%). За національністю переважали студенти-євреї – 131 особа (73,1 %), було 
також 38 росіян (21,2 %), один українець (0,6 %) і дев’ять студентів (5,1 %) 
іншої національності1267. І хоча за кількісним складом ОІНГ був найменшим 
серед інститутів народного господарства, його правовий факультет користу-
вався популярністю. 

Архівні документи дали змогу встановити деякі показники його діяльнос-
ті. Так, першими його студентами стали 179 осіб (118 другокурсників та 61 
третьокурсник). У 1922/23 н. р. налічувалося 180 правників (123 другокурс-
ники та 57 третьокурсників)1268. У 1923 р. на факультеті навчалося 142 юрис-
ти (75 осіб – другий курс та 67 – третій курс), а вже у 1924 р. – 191 (другий 
курс – 90, третій курс –101 особа)1269. У 1925 р. вже на трьох курсах факуль-
тету навчалося 197 студентів (160 чоловіків та 37 жінок), з них на першому 
курсі – 43, на другому курсі – 79, на третьому курсі – 751270. У 1926/27 н. р. 
налічувалася 191 особа (63 – перший курс, 56 – другий курс, 72 – третій 
курс) 1271, а в наступному – 197 (перший курс – 80, другий курс – 65, третій 
курс – 52)1272. За результатами вступної кампанії 1928/29 н. р. першокурсни-
ками стали 73 студенти-правники (58 чоловіків та 15 жінок), які переважно 
були пролетарського походження: 37 робітників, 20 селян, 10 представників 
трудової інтелігенції, п’ять службовців та один кустар. За національністю і 
надалі переважали євреї (38 осіб), далі йшли українці (28 осіб), один росія-
нин та два студенти іншої національності1273.

Але радянська влада активно проводила й «чистки» студентського скла-
ду. Вже влітку 1923 р. відповідна комісія відрахувала з інститут трьох «ко-

1267  Анкета для учебных учреждений Профобра УССР. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих 
органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1109. Арк. 5.

1268  Одесский институт народного хозяйства. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1506. Арк. 49.

1269  Отчет о деятельности управления института и о состоянии инархоза за октябрь 1923 
года. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 
1506. Арк. 59; Отчет комиссии по социально-академической проверке. ЦДАВОУ (Центр. держ. 
архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1109. Арк. 25.

1270  Річний звіт ОІНГ за 1924/25 н.р. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 184. Арк. 28, 34.

1271  Статистичні дані на початок 1926/27 н.р. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 267. Арк. 106.

1272  Річний звіт за 1927/28 навчальний рік Одеського інституту народного господарства. 
ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 8. Спр. 132. 
Арк. 166.

1273  Відомості про прийом в 1928/29 учб. р. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 
3. Спр. 8. Арк. 70. 
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лишніх білих», 27 осіб умовно залишили студентами (мали довести, що не 
служили у білих), а ще 29 студентів, які не з’явилися в комісію по «чистці 
білих», зобов’язані були надати документи про непричетність до білого руху 
не пізніше 25 серпня1274. У 1924 р. з факультету було відраховано 32 особи, 
всі за соціальним станом походили з інтелігенції. Щоправда, підстави для 
відрахування у них були різні: дев’ять осіб відрахували як «соціально-чужий 
елемент», 17 – як «академічний баласт», п’ять – як «непридатних до май-
бутньої діяльності»1275. У 1928/29 н. р. відрахували 13 правників, цього разу 
через: «дискредитуючу поведінку», «неприпустиме ставлення до команду-
вання Червоної армії», «вороже ставлення до колективу студентства», «при-
ховування соціального стану», «позбавлення їх батьків виборчих прав»1276.

Основними формами занять на факультеті були лекції, практичні, семі-
нари, гуртки та семінари підвищеного типу. Зауважимо, що в ОІНГ досить 
серйозно поставилися до індивідуалізації роботи студентів. Були виокрем-
лені аудиторні та позааудиторні заняття. До перших належали лекції, прак-
тичні заняття, семінари та «акордні заняття». Лекції проводилися у формі 
співбесід. Водночас, розуміючи важливість індивідуальної та колективної, 
аудиторної і позааудиторної роботи студентів, значна увага приділялася 
практичним заняттям та семінарам. На них роз’яснювався, ілюструвався й 
деталізувався матеріал лекцій, розв’язувалися задачі та казуси, опрацьовува-
лися першоджерела та розтлумачувалися класичні твори даної науки. Вони 
були обов’язковими і закінчувалися заліком. 

Натомість семінари поділялися на обов’язкові та факультативні (за ви-
бором студента потрібно було відпрацювати щонайменше два факультати-
ви). Це були групові заняття, де влаштовувалися дискусії за тезами студент-
ських доповідей. Вони також завершувалися заліком. Уже в першому три-
местрі 1922 р. для першого курсу діяли семінари із загальної теорії права 
(Е. Я. Немировський) та порівняльної історії права (О. Я. Шпаков)1277. На 
другому курсі пропонували роботу семінарів фінансового права (Г. І. Тік-
тін), цивільного права (Є. В. Васьковський), кримінального права (Е. Я. Не-

1274  Протокол комиссии по чистке бывших белых. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих орга-
нів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 404. Арк. 52.

1275  Отчет комиссии по социально-академической проверке. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 
вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1109. Арк. 27.

1276  Відомості про студентів Одеського інституту народного господарства, що їх виключено 
зі складу студентів інституту в 1928/29 учб. р. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 
3. Спр. 8. Арк. 20. 

1277  Доклад о деятельности Одесского института народного хозяйства за І триместр и начало 
ІІ-го трим. 1922/23 уч. г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1506. Арк. 3.
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мировський). Третьокурсники могли працювати в семінарах із цивільного 
процесу (Є. В. Васьковський), кримінального процесу (Е. Я. Немиров-
ський), торгового права (О. А. Бугаєвський), робітничого і страхового права 
(І. А. Хмельницький). Згодом для другокурсників діяв семінар із російсько-
го державного права (О. Я. Шпаков), а третьокурсників – із міжнародного 
права (П. Є. Казанський)1278. Теми доповідей пропонував керівник семінару, 
він же відповідав за їх актуальність та марксистський зміст. Зокрема, у семі-
нарі з загальної теорії права обговорювали теми: «Разбор определения пра-
ва Стучки», «Точка зрения о Рейснере и его определение права», «Обычное 
право в марксисткой литературе»1279. Так звані акордні заняття також були 
обов’язковими та містили колективне виконання завдання (наприклад, інс-
ценування судового розгляду)1280.

Позааудиторні заняття включали навчальні екскурсії та відрядження, на-
укові відрядження та «акордні заняття». Навчальні екскурсії знайомили сту-
дентів із майбутньою професійною діяльністю. Наприклад, О. П. Френкель 
організовувала третьокурсникам навчальні екскурсії в БУПРі й реформа-
торії1281. Навчальним відрядженням вважався практичний стаж у відповід-
них установах. Він був обов’язковим для всіх студентів і завершувався пу-
блічним захистом звіту про пророблену роботу. Важливо, що адміністрація 
установи обов’язково готувала відгук про працю стажиста. Студенти-юрис-
ти стажувалися в Губсуді, прокуратурі, БУПРі, фінвідділах, відділах праці, 
відділах управління губвиконкому. Наукові екскурсії (відрядження) зазвичай 
організовувалися в канікулярний період для «спостереження на місці» та на-
очного ознайомлення з майбутньою діяльністю. Позааудиторні «акордні за-
няття» являли собою виконання групою студентів-випускників під наглядом 
викладача-керівника особливої роботи (іноді – за окрему платню)1282. Напри-
клад, збір та обробка статистичних матеріалів, анкетування та обробка цих 

1278  Триместровый отчет Одесского института народного хозяйства и робфака. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 574. Арк. 17. 

1279  Доклад политкомиссара Одесского института народного хозяйства о производственной 
работе по институту за август месяц 1922 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 
та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1109. Арк. 23.

1280  Доклад о деятельности Одесского института народного хозяйства за І триместр и начало 
ІІ-го трим. 1922/23 уч. г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1506. Арк. 9.

1281  Отчет о деятельности научно-исследовательской кафедры современных правовых про-
блем с 1 июля 1924 г. по 1 января 1925 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 432. Арк. 33.

1282  Доклад о деятельности Одесского института народного хозяйства за І триместр и начало 
ІІ-го трим. 1922/23 уч. г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1506. Арк. 10.
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результатів, підготовка звітів тощо. Для підготовки до занять студентам про-
понували роботу в навчально-допоміжних установах, зокрема кабінеті соці-
ально-правових наук (юридичному). У 1925 р. кабінет мав бібліотеку, фонди 
якої налічували 10 тис. книг зі всіх галузей соціально-юридичного циклу, а 
вже у 1928 р. – понад 28 тис. примірників1283. 

Особливу увагу викладачі приділяли вибору методів ведення занять 
(співбесіди, реферативна форма, робота в групах, гуртках)1284. Наприклад, 
професор П. Є. Казанський на заняттях із міжнародного права пропонував 
розробляти дипломатичні документи та вирішувати «життєві питання міжна-
родного права»1285. Заняття із судової медицини М. Ю. Зелінський проводив 
у морзі, а М. П. Макаренко, навчаючи техніки розслідування злочинів, вико-
ристовував демонстрацію діапозитивів і препаратів. Е. Я. Немировський тре-
тьокурсникам давав практичні задачі, а студентам четвертого курсу – казуси 
та реальні судові справи1286. Заняття з пенології О. П. Френкель проводила у 
БУПРі при Кабінеті з вивчення злочинності та злочинця1287. 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. 
В інституті визнали, що прийом 1923 р., хоч і був досить задовільним за 
соціальним складом, страждав недостатньою підготовкою абітурієнтів. Ке-
рівництво закладу пішло навіть на крайні заходи – 26 % слухачів 7-го три-
местру перевели на 3-ій триместр1288. А щоб попередньо виявляти рівень за-
своєння 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. Це, у свою чергу, вело 

1283  Характеристика стану навчальних допомогових установ при інститутах та технікумах. 
ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 5. Спр. 562. 
Арк. 28; Річний звіт за 1927/28 навчальний рік Одеського інституту народного господарства. 
ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 8. Спр. 132. 
Арк. 168.

1284  Отчет о деятельности инхоза с 10 ноября по 10 декабря 1923 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. 
архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1506. Арк. 62.

1285  Отчет губинспектора по социально-экономической вертикали по Одесской губернии за 
январь – март 1923 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 
166. Оп. 2. Спр. 1506. Арк. 30.

1286  Протокол засідання предметної комісії кримінального права від 4.12.1928 р. ДАОО 
(Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 273. Арк. 1. 

1287  Протокол засідання предметної комісії кримінального права від 15.01.1929 р. ДАОО 
(Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 273. Арк. 3. 

1288  Отчет о деятельности Инхоза с 10 ноября по 10 декабря 1923 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. 
архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1506. Арк. 37.
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до збільшення загального терміну перебування у виші. Тому була введена 
курсова система навчання, яка прискорила проходження повного курсу фа-
культету. Втім, щоб отримати диплом, студент повинен був не лише викона-
ти навчальний план, відпрацювати всі види занять, а й пройти та захистити 
стаж, підготувати та публічно захистити дипломну роботу. І хоча факультет 
щорічно здійснював випуски, дипломованих юристів-спеціалістів бракува-
ло, насамперед через проблеми з організацією стажування випускників.

Якщо 34 випускника факультету 1921/22 н. р. були працевлаштовані (10 
стали захисниками, 10 – судовими працівниками, п’ять – юрисконсультами в 
господарських установах, дев’ять – в органах фінансових відділів), то надалі 
вкрай складно було відшукати стажерські місця, особливо особам непроле-
тарського походження1289. У 1924 р. стажерська комісія ОІНГ організовувала 
стажування лише 21 із 91 випускника, ще 40 влаштувалися самостійно, тоді 
як решта не стажувалися1290. Із 74 юристів випуску 1925 р. стажкомісія вла-
штувала 25 осіб, 15 самостійно знайшли місця стажування, решта не змогли 
пройти стажування1291. Відтак, у 1927 р. на факультеті констатували, що 119 
випускників лише у 1923/24 н. р. та 1924/25 н. р. не отримали дипломи, адже 
мали академічну заборгованість чи не пройшли стажування, чи не захистили 
дипломні роботи1292. Тож керівництво закладу клопотало про можливість за-
провадити екстернат, зараховувати практичну діяльність за стаж, встановити 
відстрочку для захисту дипломних робіт. Відтак, в ОІНГ у 1927 р. випускни-
кам попередніх років дозволити скористатися спрощеним порядком. І вже 
восени 63 студентам випуску 1923/24 н. р. та 39 – випуску 1924/25 н. р. до-
зволили захистити дипломи1293. Водночас сім студентів випуску 1923/24 н. 
р. та 12 – випуску 1924/25 н. р., які мали академічну заборгованість, склали 
іспити екстерном1294. У 1928 р. ще 12 особам було зараховано стажування, 10 
осіб успішно захистили звіти зі стажування, 17 – кваліфікаційну роботу та 42 
надали кваліфікацію «юрист»1295. 

1289  Доклад о деятельности Одесского института народного хозяйства за І триместр и начало 
ІІ-го трим. 1922/23 уч. г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1506. Арк. 2.

1290  Отчет по стажу Одесского института народного хозяйства. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 
вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 184. Арк. 39.

1291  Там само. Арк. 40.
1292  Списки студентів, яким просили дозволити здати іспити екстерном і захистити дипломні 

роботи. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. 
Спр. 184. Арк. 5.

1293  Витяг з протоколу засідання Правління Одеського Інархозу від 4/І –27 р. ЦДАВОУ (Центр. 
держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5650. Арк. 39–40. 

1294  Там само. Арк. 42. 
1295  Річний звіт Одеського інституту народного господарства за 1927/28 шк. р. ЦДАВОУ 
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Загалом випуски факультету були порівняно невеликими. Перший ви-
пуск 1921/22 н. р. становив 34 особи (серед них – шість жінок)1296. У 1923 р. 
випускниками були 62 особи, у 1924 р. – 91 особа, у 1925 р. – 74, у 1926 р. 
– 54, 1927 р. – 65 осіб1297. У 1927/28 н. р. випуску не було через перехід на 
4-річний термін навчання. Випуск 1928/29 н. р. становив 45 осіб (криміналь-
ний цикл – 21 особа, цивілістичний – 24)1298. У кількох уцілілих протоколах 
факультетської комісії віднайдено розрізнену інформацію про захист щонай-
менше у 1923 р. – 38, у 1924 р. – п’яти, у 1925 р. – дев’яти, у 1927 р. – 102, 
у 1928 р. – 17 дипломних робіт. Отже, за неповними даними, правовий фа-
культет підготував не менше як 425 юристів, 171 із яких захистили дипло-
ми. Випускниками ОІНГ були такі відомі вчені, як М. Д. Шаргородський 
(1904–1973), Р. О. Халфіна (1909–1998), О. А. Рускол (1898–1967), а також 
С. М. Цареградський (згодом – директор Харківського інституту радянського 
будівництва і права).

Однак наприкінці 1920-х рр. в країні розпочався процес уніфікації осві-
ти. Насамперед було прийнято рішення про скорочення кількості правових 
факультетів. Натомість мали організувати більш-менш тривалі курси з пере-
підготовки практичних працівників. Уцілілі факультети укомплектовувалися 
марксистськими кадрами, а програми викладання змінювалися, зменшуючи 
догматизм та збільшуючи питому вагу економічних дисциплін. Така рефор-
ма болюче вдарила по ОІНГ. Спочатку керівництво інституту клопотало про 
м’яку реорганізацію: дозволити випускникам до 1 січня 1931 р. завершити 
навчання за старим планом, або ж «на ходу» змінити його, увівши економічні 
дисципліни. Для третьокурсників – здійснити перекваліфікацію, доповнив-
ши навчальний план економічними предметами і також закінчити навчання 
до 1 січня 1931 р., скоротивши два триместри1299. Проте НКО повідомило, що 

(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 8. Спр. 132. Арк. 172. 
1296  Доклад о деятельности Одесского института народного хозяйства за І триместр и начало 

ІІ-го трим. 1922/23 уч. г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1506. Арк. 2.

1297  В Главпрофобр. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 
166. Оп. 4. Спр. 574. Арк. 13; Отчет по стажу Одесского института народного хозяйства. ЦДА-
ВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 184. Арк. 
39; Річний звіт Одеського інституту народного господарства за 1925/26 н.р. ЦДАВОУ (Центр. 
держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 184. Арк. 52; Річний звіт 
за 1926/27 шк. р. Одеського інституту народного господарства. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 
вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 184. Арк. 89.

1298  Що закінчили ОІНГ у 1928/29 р. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 8. Спр. 5642. Арк. 88.

1299  До Наркомосу. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади тауправ. України). 
Ф. 166. Оп. 6. Спр. 10267. Арк. 168. 
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рішення про юридичну освіту буде прийнято згодом. Врешті, навесні 1930 р. 
відбувся черговий випуск студентів, яким надали кваліфікацію «юрист-фі-
нансист». 

А вже на підставі постанови Раднаркому від 12 квітня 1930 р. та наказу 
НКО від 13 липня 1930 р. ОІНГ було ліквідовано. Економічний факультет 
розформували, розкидавши студентів по інших вишах (торговий відділ пе-
ревели до Київського інституту обліку та розподілу, фінансово-банківський 
– до Київського фінансово-банківського інституту, промисловий – до Одесь-
кого промислово-економічного інституту, який, врешті, у 1931 р., рефор-
мовано в Одеський кредитно-економічний інститут. А правовий факультет 
був ліквідований. За клопотанням студентів-випускників НКО дозволило 
їм закінчити навчання, відкоригувавши навчальний план («економізувавши 
юристів»). Їх випуск відбувся восени, вони отримали кваліфікацію «юрист-
економіст»1300. З молодшими курсами працювала ліквідаційна комісія, яка, 
вивчивши справи студентів, 5 листопада 1930 р. прийняла рішення. «Соці-
ально та академічно найкращих» перевели до Харківського інституту радян-
ського будівництва та права (комісія надала рекомендацію 27 особам із них: 
11 робітників, 12 селян та чотири службовці). Тоді як 43 особи (більшість 
– представники інтелігенції) такої рекомендації не отримали. За індивідуаль-
ними заявами ще кільком студентам урядова ліквідаційна комісія дозволила 
переведення до Харкова, три особи підлягали відрахуванню, доля решти не 
була вирішена1301.

З ліквідацією правового факультету ОІНГ в Одесі був припинений по-
ступальний розвиток вищої юридичної освіти та науки. 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. Мечнико-
ва відкрився юридичний факультет. У списках його працівників із складу до-
воєнної когорти юристів залишилися лише І. В. Шерешевський (1888–1881), 
М. Д. Шаргородський (1904–1973) та В. Т. Олієвський (1894–?). Аспірант 
М. Е. Розенбліт (?) у 1950-х рр. був доцентом кафедри економіки промисло-
вості Одеського технологічного інституту. 

Доля інших правників Одеси переважно була трагічною. Ще в 1920-х рр. 
смерть обірвала життя професорів В. В. Сокольського (1848–1921), В. М. Об-

1300  Витяг з протоколу загальних зборів студентів ІV-го курсу юрфаку Одеського інституту 
народного господарства від 11/Х – 30 р. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 9. Спр. 1730. Арк. 44. 

1301  До Наркомпросу. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 9. Спр. 1730. Арк. 8. 
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разцова (1879–1926), О. Я. Шпакова (1868–1927). Вимушені були емігрувати 
С. А. Єгіазаров (1852–1935), Є. В. Васьковський (1866–1942). У 1922 р. були 
заарештовані і вислані за кордон П. М. Михайлов (1878–1962) та О. С. Мулю-
кін (1873 – після 1944). З Одеси виїхали й М. П. Карадже-Іскров (1896–1949) 
та Д. Ф. Блюменфельд (1892–1938). Наприкінці 1920-х рр. був змушений по-
кинути Одесу й П. М. Толстой (1880–?). 

Після ліквідації ОІНГ передчасно помер Е. Я. Немировський (1874–1934).
Не оминули науковців Одеси лихі 1930-ті рр., коли боротьба з вигада-

ними буржуазними націоналістами, контрреволюціонерами, шпигунами, 
шкідниками набула особливого розмаху. Чи не першим із одеситів під ре-
пресивну машину потрапив М. Є. Слабченко (1882–1952). У 1938 р. були 
розстріляні Л. О. Піпер (1897–1938), Д. Ф. Блюменфельд (1892–1938) та 
О. Ю. Дзюбін (1900–1938). Загинув у таборі, отримавши тривалий термін 
ув’язнення, І. Л. Цьокан (1887–1940). Після ліквідації ОІНГ у прокуратурі 
працював С. М. Цареградський (1899 – після 1956), але саме кілька місяців 
(1932–1933 рр.) директорства в Харківському інституті радянського будівни-
цтва і права згодом стали причиною його звинувачення в контрреволюційній 
діяльності і прирекли на довгі 18 років таборів.

Ще перед війною помер О. І. Покровський (1873–1940), під час евакуації 
– І. А. Хмельницький (1861–1941), а невдовзі після війни – Ф. М. Жмайлович 
(1878–1948) та Л. Л. Попадато (1887–1955). Після звільнення Одеси до міста 
повернувся Г. І. Тіктін (1880–1945), але передчасна смерть у січні 1945 р. 
обірвала його життя. Професор П. Є. Казанський (1866–1947) пережив бло-
каду 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 факуль-
теті 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. Ма-
каренко (завідувач кафедри кримінального права). З наближенням радянських 
військ до Одеси І. Я. Фаас (1894–1945) емігрував до Болгарії, де вже невдовзі 
помер. Донині нез’ясована доля О. О. Жиліна (1880 – після 1949). 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 (1874–1945).

Поки не з’ясовано долю інших учених факультету: М. А. Бердичевського 
(1898–?), О. А. Бугаєвського (1874–?), Є. Я. Вольфензона (1888–?), М. Ю. Зе-
лінського (1883–?), П. С. Кравцова (1878–?), П. Ф. Наумова (?), В. М. Рика-
чова (1889–?), Є. І. Розенберга (1902–?), М. Е. Розенбліта (?). А. С. Рубінш-
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тейна (?), О. А. Трігера (1903–?), Л. Ф. Турчановича (1883–?), П. Б. Франка 
(1906–?), О. П. Френкель (1888–?) та О. С. Хазана (1905–?).

5.5. Короткотермінові курси НКЮ як вища школа 
підготовки працівників радянських органів юстиції

Певний час у суспільстві панувало переконання, що радянській державі 
юристи з університетською освітою не потрібні. На думку партійних функ-
ціонерів, завдання суддів, слідчих та адвокатів спроможний виконувати «від-
даний справі революції» робітничий клас. Тож кадри органів юстиції підби-
ралися з «ідейних товаришів», які, переважно, не мали фахової підготовки. 
Така політика пролетаризації судових і правоохоронних органів згодом ви-
явила низький професійний рівень та некомпетентність їх нових працівни-
ків. Втім гоніння проти юристів старої формації продовжувалися. Якщо у 
перші революційні роки та в період громадянської війни ситуація ще не була 
критичною, то з настанням мирного життя радянське керівництво все більше 
переконувалося в необхідності правової підготовки працівників суду, про-
куратури та слідства. Інтенсивно розвивалося нове радянське законодавство. 
У 1922 р. були прийняті цивільний, цивільно-процесуальний, кримінальний 
та кримінально-процесуальний кодекси. Щоб застосовувати масив норма-
тивного матеріалу, потрібні були кваліфіковані кадри. Відтак завданням вла-
ди стало подолання правової безграмотності та підготовка пролетарських 
юристів. Ставало очевидним, що робота в органах юстиції, як і будь-яка інша 
професійна діяльність, безпосередньо залежить від спеціальної підготовки.

Вирішити проблему кадрового забезпечення органів юстиції мали корот-
котермінові курси перекваліфікації співробітників НКЮ, НКВС та ВУЦВК. 
Підготовча робота з їх відкриття розпочалася в 1922 році. Вже 23 червня на 
спільній нараді представників Головпрофосу та НКЮ було визначено осно-
вні засади їх діяльності. Курси мали відкритися не пізніше 15 вересня в трьох 
великих центрах. Харківські курси мали обслуговували губернії Харківську, 
Полтавську, Донецьку, Катеринославську і Запорізьку; Київські – Київську, 
Чернігівську, Волинську та Кременчуцьку; Одеські – Одеську, Подільську та 
Миколаївську губернії. Відряджати на курси могли народних суддів або пра-
цівників суду, або тих осіб, яких можна буде залучати до праці в органах юс-
тиції. Всіх кандидатів мали погоджувати партійні чи професійні організації. 
НКО розробило навчальні плани і програми, в основу яких було покладено 
вивчення позитивного права, відтак основними формами занять мали стати 
практичні заняття та стажування. Натомість у віданні НКЮ були питання 
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фінансового забезпечення курсів та безпосереднього управління (керівників 
курсів призначав НКЮ)1302. Однак курси не були відкриті до встановленої 
дати. Тож 26 грудня 1922 р. було прийнято постанову РНК УСРР «Про ко-
роткотермінові юридичні курси»1303, відповідно до якої вже 30 квітня 1923 р. 
у Києві, Одесі та Харкові мали розпочати роботу чотиримісячні юридичні 
курси. Їх контингент мав становити 100 осіб, а загальна кількість підготовле-
них юристів-практиків – 900 осіб на рік, тобто курси повинні були здійсню-
вати щорічно по три випуски. Однак, переважно через матеріальні труднощі, 
юридичні курси відкрили лише у 1924 р.: в Одесі (у січні), у Києві (у березні) 
та в Харкові (у вересні).

Курсантами могли стати працівники органів юстиції, які не менше року 
перебували на посаді не нижче народного судді чи народного слідчого. Про-
те поспіх, із яким радянські функціонери намагалися оробітничити органи 
юстиції, призвели до того, що серед їх працівників переважали робітники, 
селяни, хатні працівниці. Оскільки на відповідальну роботу в органи юсти-
ції їх делегували партійні, професійні, армійські організації та комнезами, 
то більшість із них не мала не лише фахових знань, а й початкової освіти. 
Відтак, так звані висуванці, направлені на юридичні курси, мали низький рі-
вень освіти. Так, із 60 курсантів першого набору ОЮК лише дві особи мали 
середню освіту та тільки 16 – дворічний практичний стаж народних суддів 
і народних слідчих1304. Тож реалізувати головну мету курсів – підвищити 
«кваліфікацію відповідальних працівників радянської юстиції» не вдалося. 
З огляду на це, курси поступово стали здійснювати не лише перепідготовку, 
а й підготовку працівників НКЮ, НКВС та ВУЦВК. Чотиримісячний термін 
навчання був розділений на два триместри по два місяці. До вивчення про-
понували основні юридичні, спеціальні юридичні та необов’язкові загально-
освітні предмети. Усього курсантам читали 336 лекцій (у місяць по 84)1305. 
Навчання було інтенсивним. Щодня з 10.00 до 15.40 викладали юридичні 
курси (сім академічних годин, тривалістю по 40 хв.), а з 18.00 до 20.20 – до-
даткові загальноосвітні предмети. Перший місяць вивчали основні юридичні 
та загальноосвітні предмети. Далі вводилися спеціальні курси. 

1302  Протоколи наради про організацію короткотермінових юридичних курсів. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1493. Арк. 22.

1303  СУ УССР. 1922. № 56. Ст. 802.
1304  Отчет об организации краткосрочных юридических курсов. ЦДАВОУ (Центр. держ. ар-

хів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 573. Арк. 3.
1305  Отчет о постановке учебной части краткосрочных юридических курсов при Киевском 

Губсуде. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. 
Спр. 571. Арк. 1. 
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Відповідно до навчального плану, основними предметами були: радянська 
конституція (2 год./тижд.); нова економічна політика (2 год./тижд.); судоустрій 
(4 год./тижд.); кримінальне право (8 год./тижд.); кримінальне судочинство 
(8 год./тижд.); цивільне право (8 год./тижд.); цивільне судочинство (8 год./
тижд.). Як загальноосвітні вивчалися українська та російська мови, матема-
тична грамота (по 3 год./тижд.)1306. Спеціальними курсами вважалися робо-
че право (6 год./тижд.), каральна політика (4 год./тижд.), техніка розшукової 
та слідчої справи (8 год./тижд.), дитяча злочинність (4 год./тижд.), земельне 
право (6 год./тижд.), промислове право (6 год./тижд.), податкове право (4 год./
тижд.), нотаріат (4 год./тижд.), судова звітність (2 год./тижд.)1307. Хоча навчаль-
ний план, розроблений НКО, був спільним для всіх курсів, усе ж на місцях 
існували деякі особливості. Так, наприклад, на ОЮК вводилися загальнопо-
літичні предмети (політекономія та історія революційної боротьби), а список 
спеціальних предметів був доповнений торговим правом1308. На КЮК вивчали 
Поправно-трудовий кодекс УСРР та наукову організацію праці1309. 

Рівень попередньої освіти курсантів був досить неоднорідний, що вкрай 
ускладнювало хід занять. За такий короткий час (чотири місяці) більшості не 
вдавалося опанувати програму, адже серед курсантів були й ті, які не знали 
чотирьох правил арифметики та правил етимології мови, не вміли писати, 
навіть добре читати. Саме для них вводили вивчення загальноосвітніх пред-
метів. Так, 20 осіб першого набору КЮК вивчали математичну грамоту1310, 
тобто майже половина курсантів не знали простих арифметичних дій. 

Тож від самого початку діяльності курсів актуальним було питання збіль-
шення тривалості навчання. І вже другий набір курсантів навчався шість 
місяців. Однак ситуація практично не змінилася. Значний контраст рівня по-
чаткової підготовки курсантів і надалі відчувався. Так, із 73 слухачів четвер-
того набору КЮК (листопад 1925 р. – травень 1926 р.) лише сім мали серед-
ню освіту1311. Тому вже з 1926 р. курси стали 8-місячними. Враховуючи таку 
неоднорідність знань курсантів, від академічних лекцій довелося відмовити-

1306  Там само. Арк. 2. 
1307  Учебный план краткосрочных юридических курсов при Киевском Губсуде. ЦДАВОУ 

(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 571. Арк. 4. 
1308  Отчет об организации краткосрочных юридических курсов. ЦДАВОУ (Центр. держ. ар-

хів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 573. Арк. 3.
1309  Звіт про працю Київських юридичних курсів. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих орга-

нів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5740. Арк. 10. 
1310  Отчет о постановке учебной части краткосрочных юридических курсов при Киевском 

Губсуде. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. 
Спр. 571. Арк. 1.

1311  Докладна записка від 26. І. 1926 р. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5738. Арк. 7. 
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ся і вести виключно семінарські заняття. Було змінено і навчальний графік. 
З 1926 р. щоденно проводили три заняття з основних юридичних предметів 
(тривалістю по 100 хв. з 9 години ранку до 14.30), а загальноосвітні вивчали 
у додатковий час (з 16 години до 17.30)1312.

Заняття поєднувало стислий виклад матеріалу викладачем, колективну 
проробку викладеного матеріалу та контроль знань. Методи ведення занять 
містили такі елементи: 1) теми для домашнього завдання з метою подальших 
усних відповідей в аудиторії; 2) письмові роботи в аудиторії за відомою те-
мою та темою без попередньої підготовки; 3) усні опитування; 4) доповіді 
та дискусії по них; 5) запитання студентів до викладача в аудиторії; 6) рі-
шення казусів; 7) читання поточної юридичної літератури (наукових статей, 
заміток) і дискусія; 8) читання книг в аудиторії, самостійна робота студентів 
із матеріалом з наступною конференцією; 9) читання статей законів, само-
стійне тлумачення з наступною конференцією; 10) чистий практикум (скла-
дання постанов, ухвал, вироків, постановка показових процесів, докладне 
вивчення постанов суду)1313. Для таких занять викладач обов’язково надавав 
студентам роздруковану лекцію чи її рукопис.

Курсанти були поділені на групи. Так, на КЮК для вивчення основних 
юридичних дисциплін утворювалося дві групи (А і Б). Тобто, група «А» 
об’єднувала народних суддів, які підвищували свою кваліфікацію – це курсан-
ти, що мали міцні знання. У групу «Б» входили мало підготовлені курсанти 
(зазвичай висуванці), яких готували до діяльності в органах юстиції. Для ви-
вчення спеціальних предметів теж формувалися групи (В і Г). У групі «В» 
навчалися більш сильні курсанти. Діяли й дві групи (1 і 2) для вивчення за-
гальноосвітніх дисциплін (для тих, хто погано писав і читав, та для «не цілком 
грамотних» – тих, які зовсім не вміли писати і читати). Успішних чи, навпаки, 
невстигаючих курсантів могли переводити з групи в групу. Для найслабших 
запроваджували додаткові позаурочні заняття. Утім, навіть при такій самовід-
даній праці викладачів значна кількість курсантів не могла опанувати програ-
му. Так, у січні 1926 р. керівництво КЮК у службовій записці до НКЮ кон-
статувало, що всі зусилля були марними для восьми курсантів, які упродовж 
2,5 місяців не виявили елементарних здібностей, тож в кінцевому результаті, 
напевно, не зможуть отримати відповідну підготовку для роботи у НКЮ1314. 

1312  Звіт про працю Київських юридичних курсів. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих орга-
нів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5740. Арк. 6. 

1313  Методы ведения семинарского занятия. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів вла-
ди та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 571. Арк. 16; Звіт про працю Київських юридичних 
курсів. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 
5740. Арк. 6.

1314  Докладна записка до Наркомюсту. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
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Враховуючи таку ситуацію, Колегія НКЮ 29 травня 1926 р. прийняла рішен-
ня перетворити ОЮК виключно на курси для підготовки працівників юстиції, 
яких висували партійні, професійні організації та комнезами1315. Тож юридич-
ні курси в Києві та Харкові залишалися курсами перепідготовки працівників 
органів юстиції, тоді як Одеські – стали готувати нових працівників юстиції із 
так званих висуванців. Вони фактично давали вищу юридичну освіту, але за 
значно коротший час (усього 10 місяців), ніж правові факультети інститутів, де 
навчання тривало три, а згодом – чотири роки.

Збільшення тривалості навчання на курсах дало змогу переробити на-
вчальний план. Список основних дисциплін був доповнений основами права 
і держави, адміністративним правом та історією революційних рухів. Нато-
мість були вилучені спеціальні курси: дитяча злочинність та каральна по-
літика1316. Українська мова, у зв’язку з проголошенням політики українізації, 
стала основним предметом, щоправда, вже у травні 1927 р. відповідно до 
розпорядження НКЮ на курси мали направляти лише тих, хто мав посвід-
чення про знання української мови. Навчальне навантаження збільшилося 
до 1152 годин1317. 856 годин були призначені для проходження теоретичного 
курсу. Додатково запроваджувався практичний стаж в органах НКЮ. І хоча 
персональна відповідальність за підбір кандидатів покладалася на керівників 
суду та прокуратури, серед курсантів нерідко траплялися особи з мінімаль-
ним стажем чи без такого взагалі1318. Саме такі курсанти мали стажуватися 
(296 годин). Хоча варто зауважити, що ця робота не була чітко налагоджена. 
Ні єдиної системи, ні форм практикантства, ні належного обліку роботи й її 
наслідків не було визначено. Вже у серпні 1927 р. навантаження курсів знову 
збільшилося до 1440 годин. Навчальний план було доповнено дисциплінами: 
«основи марксизму-ленінізму», «пенітенціарне право», «родинне право та 
основи дитячого права», «судова медицина» та «українознавство»1319. 

управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5738. Арк. 6.
1315  До Наркомосвіти. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 

Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5742. Арк. 1.
1316  Учбовий план Київських юридичних курсів на ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ місяць учбових занять 

(лютий, березень, квітень, травень, червень) 1926 р. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5738. Арк. 12.

1317  Підсумки діяльності короткотермінових юридичних курсів. Червоне право. 1928. № 2. 
С. 95.

1318  Протокол засідання ради Юркурсів 7.V.1926 р. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих орга-
нів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5738. Арк. 15; Протокол № 4 засідання президії 
Київських крайових юридичних курсів 22 лютого 1926 р. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих 
органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5738. Арк. 10.

1319  Підсумки діяльності короткотермінових юридичних курсів. Червоне право. 1928. № 2. 
С. 96. 
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Курси перебували під подвійним підпорядкуванням: НКЮ здійснював 
управління, а НКО контролював навчальну частину1320. Фактично ж курси 
були спрощеною моделлю правових факультетів інститутів народного гос-
подарства. Навчальні програми, методи викладання, форми занять останніх 
були адаптовані для курсів. Курси не мали й власного професорсько-викла-
дацького складу, а до роботи залучались сумісники, переважно професори-
юристи інститутів народного господарства, тоді як керівництво курсів пере-
бувало в руках «відповідальних товаришів». Так, першим керівником ОЮК 
був завідувач Губпартшколи товариш Вайсберг, а далі, почергово, курси 
очолювали товариш Житецький та М. Г. Олєксієв. КЮК завідував товариш 
Кріпосний, ХЮК – С. К. Слабневич. 

Між тим, навчальний процес всіх трьох юридичних курсів забезпе-
чували талановиті вчені і юристи-практики. Плеяда відомих професорів 
КІНГ викладала на КЮК (С. Г. Борисенок, О. М. Бутовский, М. М. Гершо-
нов, Л. С. Карум, В. В. Карпека, Є. І. Кельман, А. Е. Кристер, М. І. Міті-
ліно, М. М. Паше-Озерський (він же завідував навчальною частиною кур-
сів), Я. С. Розанов, М. Г. Сікорський, О. М. Чельцов-Бебутов, Б. О. Чорний, 
О. Д. Щербак). Окремі предмети вели практичні працівники. Зокрема, судоу-
стрій читав Губпрокурор Київщини М. В. Михайлік, судову звітність – спів-
робітник Київського Губсуду Галіцький, дитячу злочинність – голова комісії 
у справах неповнолітніх О. І. Гінзбург, нотаріат – нотаріус Київського Губсу-
ду М. О. Софьїн, техніку розшукової та слідчої справи – директор Київського 
інституту науково-судової експертизи В. І. Фаворський. Українську мову в 
1927 р. викладав співробітник ВУАН В. А. Камінський.

На ОЮК працювали професори Е. Я. Немировський (кримінальне право 
та кримінальне судочинство), І. А. Хмельницький (судоустрій) та викладач 
М. Н. Рудньов (кримінальне право та кримінальне судочинство). Директор 
Одеського інституту науково-судової експертизи М. П. Макаренко вів техні-
ку розшукової та слідчої справи. Але основний контингент викладачів ОЮК 
складався з працівників Губернської партшколи. Згодом до праці на курсах 
долучилися професор І. В. Шерешевський та аспірант С. Л. Риков (цивільне 
право).

Натомість на ХЮК здебільшого працював керівний апарат органів юс-
тиції – прокурори, судді та працівники НКЮ. У списку, поданому на затвер-
дження НКО у 1927/28 н. р., серед викладачів курсів було лише кілька юрис-
тів ХІНГ: С. С. Савченко (техніка розслідування досліду речових доказів), 

1320  Постанова РНК УСРР «Про Юридичні курси Народнього Комісаріяту Юстиції УСРР». 
URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP270004.html 
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М. М. Романюк (наука про право), Г. Є. Семенова (цивільне право), Л. С. Ду-
бінський (цивільний процес)1321.

Оскільки і надалі доводилося констатувати низький рівень підготовки 
курсантів, у 1928 р. НКЮ повідомляло, що висуванці, яких було прийнято на 
курси в 1927 р., являли собою «матеріал, який за обмежений термін навчання 
не встигав всієї програми, а тому в біжучому році НКЮ відмовився від над-
силання на курси висуванців»1322. Відтак столичні курси були перетворені 
на 10-місячні курси підвищеного типу при НКЮ, що ставили за мету під-
готувати керівні кадри суду і прокуратури. Комплектувалися вони виключно 
з членів окружних судів та помічників окружних прокурорів, які мали стаж 
практичної роботи та «необхідне» соціальне походження. Курси були розра-
ховані на 84 особи, щоправда, перший набір було укомплектовано всього на 
67% (вдалося підібрати лише 57 відповідних кандидатів)1323. Однак і ці дії не 
дали бажаних результатів. Викладачами курсів здебільшого були практичні 
працівники НКЮ, які через виконання своїх безпосередніх обов’язків часто 
пропускали заняття. Курсантам же радили слухати лекції та долучатися до 
екстернату правового факультету ХІНГ. 

Відмічався й слабкий рівень знань курсантів, тому пропонувалося запро-
вадити завчасний підбір претендентів та їх попередню підготовку перед на-
вчанням на курсах1324. Врешті, інтенсивність навчання, спрощені навчальні 
програми свідчать, що курси намагалися вирішити завдання кількісного ха-
рактеру, нерідко за рахунок якості навчання. І хоча план кожного чергового 
набору курсів становив 100 осіб, його не вдавалося виконати. Навесні 1927 р. 
КЮК і ОЮК здійснили п’ятий випуск курсантів, тоді як ХЮК – лише третій. 
Маємо лише деякі дані, які визначають обсяг навчальної діяльності окремих 
курсів. Зокрема, Одеські курси розпочали роботу у складі 60 слухачів, а Ки-
ївські – 511325. У серпні 1926 р. на КЮК навчалося 79 курсантів1326, а п’ятий 

1321  Список викладачів Харківських юридичних курсів на 1927/28 навчальний рік. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5735. Арк. 13. 

1322  До НКОсвіти. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 
166. Оп. 6. Спр. 10267. Арк. 142. 

1323  Смоленський. Рік праці Харківських юридичних курсів підвищеного типу при НКЮ. 
Червоне право. 1929. №14–15. С. 659. 

1324  Там само. С. 660. 
1325  Отчет об организации краткосрочных юридических курсов. ЦДАВОУ (Центр. держ. ар-

хів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 573. Арк. 3; Отчет о постановке 
учебной части краткосрочных юридических курсов при Киевском Губсуде. ЦДАВОУ (Центр. 
держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 571. Арк. 1.

1326  Докладна записка до НКЮ 30.VІІІ.1926 р. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5740. Арк. 1. 
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випуск (1927 р.) нараховував 94 особи (серед них – п’ять жінок)1327. У 1928 р. 
на ХЮК навчалися 61 курсант, на Одеських – 78, а Київських – 881328. Пев-
ною мірою було виконане завдання підготувати робітничо-селянську молодь 
до юридичної діяльності, тобто оробітничити і комунізувати судовий апарат. 
Так, станом на 1927 р. через курси пройшли 842 особи, з них 685 курсанти-
партійці, тобто 81 %. З-поміж всіх курсантів 107 осіб (12 %) – це робітниці 
та селянки1329. Але якщо чисельність пролетарських кадрів органів юстиції 
збільшилася, то питома вага працівників з вищою освітою практично не змі-
нилася. Оробітничення органів юстиції та кадрові «чистки» сприяли тому, 
що на місце фахових юристів приходили люди з недостатньою правовою 
підготовкою. Безумовно, це негативно відбивалося на професійному рівні 
їх діяльності. Щоправда, варто відзначити й певні позитивні результати ді-
яльності курсів. Наприклад, 1 березня 1926 р. на КЮК була утворена окрема 
група із 16 найбільш здібних курсантів, які удосконалювали свої знання, го-
туючись до слідчої справи1330.

Отже, створення курсів було зумовлено кількома причинами, по-перше, 
відчувалася гостра потреба в кадрах з таким освітнім рівнем, щоб кваліфі-
ковано реалізовувати директиви радянського керівництва; по-друге, рефор-
мування системи радянського апарату і самих органів юстиції потребувало 
вищого рівня діловодства; по-третє, існувала нагальна необхідність праців-
ників юстиції професійно працювати з нормами радянського позитивного 
права. Врешті, спроба удосконалити юридичну освіту шляхом створення 
юридичних курсів виявилася неефективною і перевага була надана стаціо-
нарним навчальним закладам. Утім, курси проіснували ще до 1935 р., коли 
були перетворені спочатку на річні, а з 1939 р. – на дворічні юридичні школи, 
більш відомі як школи Міністерства юстиції. 

1327  Звіт про працю Київських юридичних курсів. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих ор-
ганів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5740. Арк. 9; Мнишенко О. П’ятий випуск 
курсантів Київських юридичних курсів. Червоне право. 1927. № 14. С. 709–710.

1328  Корольков О. В. Юридичні курси в історії розвитку підготовки фахівців-правознавців. 
Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць ; ред. кол. Гузій Н. В. 
(відп. ред.) та ін. Київ: НПУ, 2001. Вип. 5. С. 100.

1329  Підсумки діяльності короткотермінових юридичних курсів. Червоне 
право. 1928. № 2. С. 95. 

1330  Протокол № 4 засідання президії Київських крайових юридичних курсів 22 лютого 
1926 р. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. 
Спр. 5738. Арк. 10. 
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РОЗДІЛ 6 
РАДЯНСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ 

НАУКИ У ВИЩИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ 1920 1930 рр.

6.1. Концептуальні засади організації правової науки 
1920-х років

У дореволюційний період виші України були не лише навчально-мето-
дичними, а й потужними науковими центрами. За словами В. І. Вер-

надського, вища школа була «однією із форм організації наукової роботи і 
головним шляхом її проникнення в загальнолюдську культуру»1331. Ситуація 
змінилася з утвердженням радянської влади, яка розпочала демонтаж на-
вчальних закладів як наукових центрів. Суть такої перебудови – відокремити 
наукову і навчальну діяльність вишів. Але проголошені принципи спочатку 
були лише системою настанов, засвідчували наміри держави, а на практиці 
втілювалися досить повільно. Тому, незважаючи на труднощі у перші поре-
волюційні роки, викладачі вишів за інерцією продовжували дослідницьку ро-
боту, друкували свої праці, організовували наукові товариства, готували на-
укову 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 прислужни-
цею царського режиму. Тому вона не розглядалася як соціально значуща, а від-
так, як вважалося, не потребувала державної підтримки. Врешті, нехтування 
проблемами юридичної науки змінилося спланованим актом поступового її 
знищення. Ліквідація юридичних вишів та факультетів, скорочення вивчен-
ня права в інших закладах звели вузівські правові дослідження до мінімуму. 
Самі ж учені опинилися поза лаштунками суспільного та державного життя. 

Згодом з утворенням правових факультетів в інститутах народного гос-
подарства на певний час відновились правові дослідження та підготовка мо-
лодої професури. У питанні кадрової політики було виголошено принципове 
гасло: замінити старі кадри новими пролетарськими силами. Розроблялися 
відповідні нормативні акти. Однак на практиці дії радянської влади у цій 

1331  Вернадський В. И. Письма о высшем образовании. Вестник воспитания. 1913. № 5. С. 5.
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сфері були дещо хаотичними. Так, 18 травня 1919 р. декретом НКО скасо-
вувалися наукові ступені та звання. Право займати кафедри вишів отримали 
всі особи, які мали наукові праці, та відомі фахівці. Було здійснено мобіліза-
цію професорсько-викладацького складу, відповідну постанову видав НКО 
24 травня 1920 року1332. І хоча стара професура повернулась у виші, питан-
ня оновлення викладацького складу для влади стало особливо актуальним. 
Спочатку посади заповнювали за конкурсом, а підготовку наукової зміни, як 
і раніше, здійснювали через інститут професорських стипендіатів. Але все 
частіше до викладацької праці залучали працівників, які зарекомендували 
себе на фронті революційних робіт. Проте пролетарські кадри не могли кон-
курувати з 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 радян-
ській владі, вона була перетворена на всеукраїнську державну установу – 
ВУАН. Також пропонувалося вивести всю науку за межі вишів і тим самим 
утворити окрему наукову вертикаль: науково-дослідні кафедри та науково-
дослідні інститути. Кафедри планували створювати не стільки при вишах, 
скільки при наукових установах і окремо, тим самим розмежувати освітні та 
наукові функції вищої школи. Однак від цієї ідеї відмовилися й при вишах 
формувалися автономні кафедри, які хоч і вважалися самостійними дослід-
ними установами, але діяли на матеріальній базі 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 ка-
федри мали тісний зв’язок із останньою, підпорядковувалися вони НКО – 
Укрголовпрофосу, у складі якого у квітні 1921 р. було створено Науковий 
комітет, який став центральним органом управління науково-дослідною ро-
ботою, а в 1924 р. його виокремили в самостійне управління НКО – Укрго-
ловнаука. До структури останнього увійшли комісії: преміювання наукових 
праць, кваліфікаційна, закордонних відряджень, надання наукових ступенів. 
Саме у цей час було відновлено науковий ступінь доктора наук. Його при-
суджували після прилюдного захисту дисертації та детального вивчення 
рецензійною комісією всіх праць претендента. Вченим, які вже мали ім’я в 
науці, присвоювали ступінь без публічного захисту роботи1333. Проте виші 

1332  СУ УССР. 1920. № 11. Ст. 201.
1333  Положення про вчені ступні. Затверджено в Колегії Наркомату народної освіти від 
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втратили право здійснювати підготовку до професорського звання, а інсти-
тут професорських стипендіатів було ліквідовано.

Правовою основою діяльності науково-дослідних кафедр стали поста-
нова РНК УСРР «Про утворення науково-дослідних кафедр і забезпечення 
наукових працівників науково-дослідних кафедр», Кодекс законів про на-
родну освіту УСРР, спеціальні положення та статути. Кафедра розглядалася 
«як спеціальний орган науково-дослідної роботи, метою якого є не читання 
лекцій, а наукове дослідження питань науки та народного господарства»1334. 
Завданням науково-дослідних кафедр було розроблення «наукових проблем, 
а також підготовка до наукової і викладацької діяльності осіб, що виявляють 
прагнення до наукової діяльності і необхідні для цього знання і здібності»1335. 
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 затверджен-
ням в НКО. Кафедри мали створювати фундамент ВУАН, а остання – ор-
ганізовувати та оцінювати їхню наукову діяльність. Проте адміністративно-
господарські функції здійснював Науковий комітет Укрголовпрофосу, який 
визначав напрями досліджень, затверджував кандидатів на наукові посади, 
зокрема й аспірантів, контролював їхню діяльність. Вирішальним фактором 
при утворенні кафедри була політична доцільність та наявність лояльного 
до режиму науковця. Спеціальне положення визнавало незалежність кафедр 
від вишів1336. Але кафедри переважно створювалися при навчальних закла-
дах і користувалися їх матеріальною базою. І хоча головна увага приділялася 
розвитку відокремлених науково-дослідних кафедр та інститутів, через брак 
матеріальних ресурсів ця робота затягувалася. 

У 1921 р. планувалося відкрити біля 100 таких установ у Києві, Харкові, 
Одесі та Катеринославі, але восени 1921 р. діяло всього лише 38 кафедр (усі 
– в Харкові). У 1922 р. їх мало бути 100 (для соціально-економічної верти-
калі, куди була віднесена юриспруденція – 18). Та навіть станом на 1 жовтня 
1923 р. утворили лише 78 кафедр. І надалі збільшення було незначним – на 

09.02.1925 р. Бюлетень народного комісаріату освіти. 1926. № 6. С. 39; Інструкція до положен-
ня про вчені ступні. Бюлетень народного комісаріату освіти. 1928. № 6. С. 40.

1334  Ряппо Я. Система народного просвещения Украины: сб. матер., статей и докладов. 
Харків: Радянська школа, 1925. С. 65.

1335  Культурне будівництво в Українській РСР: найважливіші рішення Комуністичної партії 
й Радянського уряду 1917–1959 рр. Зб. док.: у 2 т. Київ: Держполітвидав УРСР, 1959–1960. Т. 1: 
(1917 – червень 1941 рр.). 1959. С. 165.

1336  Положение о научно-исследовательских кафедрах УССР. Наука на Україні. 1922. № 1. 
С. 116.
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кінець 1925 р. діяли 94 науково-дослідні кафедри та вісім інститутів1337. Вод-
ночас повністю вивести науку за межі вищої школи також не вдалося. На 1 
жовтня 1926 р. при вишах функціонували 77 кафедр, дві з яких – це науково-
дослідні кафедри права: «Проблеми сучасного права» у ХІНГ та «Сучасні 
правові проблеми» в ОІНГ.

Однак влада докладала всіх зусиль, щоб молоді вчені не зазнавали впли-
ву старої наукової еліти. Тому підготовку нового покоління викладачів було 
винесено за межі вишів – в аспірантури при науково-дослідних кафедрах та 
інститутах. Ідеологічно підкованих науковців, особливо викладачів суспіль-
них наук, готували в Інституті марксизму і Комуністичному інституті ім. Ар-
тема (обидва – у Харкові) та на кафедрі марксизму (марксизму-ленінізму) 
при ВУАН у Києві. При цьому Науковий комітет Укрголовпрофосу визначав 
теми досліджень аспірантів. 

Відповідно до правил вступу, розроблених влітку 1922 р., підбір аспіран-
тів здійснювали науково-дослідні кафедри, виші, радянські установи та ро-
бітничі організації. Строк навчання становив два роки. Аспіранти були пере-
ведені на «академпайок», але їх кількість залишалась незначною. У березні 
1922 р. було всього 121 аспірант, переважно залишені при вишах1338. Саме 
виші добирали найбільш здібних аспірантів, які за соціальним станом не від-
повідали тодішнім вимогам. Партійна ж верхівка намагалася заповнити ас-
пірантуру комуністами. Тому навесні 1923 р. здійснили масштабну «чистку» 
аспірантури.

Врешті особовий склад аспірантури змінився. Наявність партійного квит-
ка стала критерієм відбору. У цих умовах швидко поширилася політика так 
званого висуванства – підбір науковців із робітників та селян. Оскільки вони 
мали слабку підготовку, це негативно позначалося на якості знань майбутніх 
учених. Освітній ценз не став основним і в нових правилах вступу до аспі-
рантури, затверджених 9 лютого 1925 року1339. Аспірантами ставали особи з 
достатньою теоретичною підготовкою та особи, які працювали в семінарах 
підвищеного типу, за наявності рекомендацій громадських організацій та 
висновків Укрголовнауки НКО. Після публічного захисту наукової праці їх 
переводили в наукові співробітники. Для підготовки молоді до аспірантури в 
1929 р. були утворені 6-місячні підготовчі курси як альтернатива семінарам 

1337  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 103.

1338  Дальнейшее развитие сети научно-исследовательских кафедр на Украине. Наука на 
Україні. 1922. № 2. С. 137.

1339  Правила вступу аспірантів у кафедри, їхньої науково-підготовчої роботи та переведення 
в наукові співробітники. Збірник чинного законодавства УСРР про народну освіту. Харків: Вид. 
НКО УСРР, 1927. С. 111.
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підвищеного типу, а з 1930 р. аспірантами могли стати лише випускники од-
норічних підготовчих курсів1340.

Якість підготовки аспірантів, принаймні на початку 1920-х рр., була 
вкрай низькою. Причини цього – невдалий добір кандидатур, відсутність 
належного фінансування, скрутне матеріальне становище аспірантів (запро-
ваджені у 1923 р. стипендії були мізерними й виплачувалися лише 40 % ас-
пірантів), упереджене ставлення влади до кандидатів – вихідців із так званих 
ворожих класів у сукупності з економічною розрухою та голодом, спонукали 
значну кількість аспірантів кидати навчання1341. Тому, щоб збільшити набори 
до аспірантури, була встановлена розкладка, і вже в 1926/27 н. р. на науково-
дослідних кафедрах вишів було 866 аспірантів1342, а загалом – 2 0311343. Од-
нак в аспірантурі науково-дослідних кафедр права навчалося у 1926 р. лише 
20 осіб: 14 – у Харкові та шість – в Одесі1344. Водночас існував фіксований 
відсоток набору комуністів-аспірантів (у 1929 р. – 40 %, а в наступні роки 
– 60 %). Та збільшення кількості аспірантів суттєво не впливало на кількість 
випускників, тому відчувалася гостра нестача викладачів.

Варто зазначити, що повністю вивести науку за межі вишів все ж не вда-
лося. Адже науково-дослідними кафедрами керували ті самі професори, які 
працювали у вишах, за їх активної участі діяли семінари підвищеного типу, 
де молодь готувалася до майбутньої 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 виші залишалися серйозними науковими осередками, які зберігали 
й примножували дореволюційні наукові традиції. Тут організовували наукові 
товариства, студентські наукові гуртки, семінари підвищеного типу та науко-
во-дослідницькі установи.

Ставлення влади до таких форм наукової роботи спочатку було нейтраль-
ним. А наукові товариства отримали навіть законодавчу підтримку в Кодексі 

1340  Про попередні заходи в справі додаткового прийому аспірантури, на 1929/1930 р. та за-
гального прийому аспірантури на 1930/1931 р. Бюлетень Народного комісаріату освіти. 1930. 
№ 8. С. 11.

1341  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 105.

1342  Бистров М. О. Керівна роль КП(б)У у галузі вищої освіти в період будівництва соціаліз-
му 1917–1937 рр. Харків: Вища шк., 1974. С. 84.

1343  Липинський В. В. Система підготовки науково-педагогічних кадрів для вузів України у 
20-і роки. Вісник Донецького університету. 1999. Вип. 1. С. 35.

1344  Звіт науково-дослідчої кафедри «Проблеми сучасного права» при ХІНГ. Наука на Укра-
їні. 1926. № 2–4. С. 223; Звіт Одеської кафедри сучасних правових проблем. Наука на Україні. 
1927. № 2–4. С. 227.
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законів про народну освіту1345. Семінари підвищеного типу також діяли на 
підставі окремого урядового положення1346. Відкривали семінари при ви-
шах, а їх учасники мали право продовжити навчання в аспірантурі чи йти 
на викладацьку роботу. Якщо спершу семінари організовували самі виші, то 
з 1926 р. – лише з дозволу Наукметодкому, який і визначав тематику їх ді-
яльності в межах цільового спрямування навчального закладу. Однак згодом 
доцільність таких форм наукової роботи була поставлена під сумнів і діяль-
ність семінарів поволі згорталася.

Отже, спочатку основними формами організації наукової діяльності були 
традиційна індивідуальна наукова робота вчених та діяльність у наукових 
товариствах, а потім – на науково-дослідних кафедрах. Професори керували 
працею молодих учених через інститут професорських стипендіатів, а зго-
дом в аспірантурах, тим самим формуючи наукову зміну. Підбір аспірантів 
здійснювали у наукових гуртках, семінарах підвищеного типу та на основі 
так званого висуванства, але потім було встановлено розкладки та фіксова-
ний відсоток набору аспірантів-комуністів. Скасування наукових ступенів не 
виправдало сподівань влади і згодом було відновлено ступінь доктора наук. 
Поступово збільшилися асигнування на науку. Для матеріального забезпе-
чення науковців було запроваджено академпайок, утворено комітет допомо-
ги вченим, наукові премії, пенсії та аспірантські стипендії. Однак професуру 
вишів поступово відсторонили від науки.

6.2. Організаційно-правові форми радянської 
вузівської правової науки

Перші радянські реформи у науковій сфері не можна назвати послідовни-
ми. Скасувавши наукові ступені та звання, влада дозволила займати кафедри 
вишів всім, хто мав наукові праці, тому авторитетні науковці та досвідчені 
педагоги залишалися на своїх посадах, допоки матеріальні нестатки чи по-
літичні інтриги не примушували їх шукати інше місце. Водночас радянські 
функціонери якнайшвидше намагалися замінити старі кадри новими проле-
тарськими силами, що негативно позначилося на загальному стані викла-
дацького корпусу та загрожувало паралізувати навчальний процес і знищити 
окремі наукові напрями.

1345  Культурне будівництво в Українській РСР: найважливіші рішення Комуністичної партії 
й Радянського уряду 1917–1959 рр.: зб. док.: у 2 т. Київ: Держполітвидав УРСР, 1959–1960. Т. 1: 
(1917 – червень 1941 рр.). 1959. С. 168.

1346  Про постановку семінарів підвищеного типу при ВУЗах. Бюлетень народного комісарі-
ату освіти. 1926. № 5. С. 28.
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Тож не вагаючись влада вдалася до мобілізації професорсько-викладаць-
кого складу, залучаючи до роботи всіх професорів, незважаючи на їхні полі-
тичні вподобання. Добір лояльних чи принаймні нейтральних до радянської 
влади вчених у той час здійснювався формально. Заміщення вакантних по-
сад відбувалося за наслідками публічного конкурсу і, як правило, за рекомен-
дацією 1–2 професорів та після двох пробних лекцій. Основними критерія-
ми були кваліфікація та викладацькі здібності кандидата. З огляду на тісні 
дружні зв’язки науковців на правових факультетах інститутів народного гос-
подарства, де на певний час відновили правові дослідження та підготовку 
молодої професури, працювали переважно колишні університетські профе-
сори, які змогли пристосувати свої курси до нових політичних умов. Відтак 
викладацький склад правових факультетів залишався кваліфікованим.

Професори налагодили серйозні наукові дослідження, зберігаючи та при-
множуючи дореволюційні традиції. 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. Його членами були 
викладачі та провідні науковці Києва, всього налічувалося 38 осіб. Вони чи-
тали доповіді, проводили диспути з актуальних правових проблем, напри-
клад, 10 квітня 1921 р. доповідь «Нариси розвитку українського права» про-
читав академік М. П. Василенко1347. Викладачі КІНГ долучалися й до праці 
в Правничому товаристві при ВУАН (голова – М. П. Василенко (1922–1926), 
заступниками послідовно були В. І. Синайський та А. Е. Кристер, товаришем 
голови – О. М. Гуляєв (у 1923 р.), а незмінним секретарем – Б. О. Язлов-
ський). За нашими підрахунками, на засіданнях товариства 14 юристів КІНГ 
прочитали щонайменше 52 доповіді. Їх тематика зачіпала головні тогочасні 
проблеми права (додаток Ш). Трибуною для публічних виступів на економі-
ко-правову тематику вчених В. В. Карпеки, П. Л. Кованька, М. І. Мітіліно, 
Л. М. Яснопольського стало Товариство економістів при ВУАН. Професори 
М. Є. Слабченко, І. Я. Фаас брали участь у роботі Одеської комісії краєзнав-
ства та Одеського наукового товариства при ВУАН.

Авторитетною науковою установою було Українське юридичне товари-
ство, засноване в Харкові, яке мало самостійні відділення в Одесі та Киє-
ві. Викладачі-юристи не лише дискутували на його засіданнях, а й входили 
до керівних органів, очолювали окремі відділення та секції. Так, О. Л. Ма-
ліцький, Ю. П. Мазуренко, О. Ф. Євтихієв, С. Й. Вільнянський І. К. Сухо -
плюєв, Г. І. Волков в різний час входили до складу правління УЮТ, водночас 

1347  Товариство для виучування народного господарства та права України при Київському 
інституті народного господарства. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 13.
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О. Л. Маліцький керував секцією цивільного права. Коли у 1926 р. було від-
крито Харківське відділення товариства, п’ять викладачів ХІНГ увійшли до 
його правління (К. Й. Берновський, В. Г. Гранберг, О. Ф. Євтихієв, Ю. П. Ма-
зуренко, І. М. Сіяк). Головою Одеського відділення УЮТ був І. А. Хмель-
ницький, членом правління – Є. В. Васьковський (до 1924 р.), секретарем 
– І. В. Кофман, товаришем голови та керівником секції кримінології – 
Е. Я. Немировський, а керівником публічно-правової секції – О. Я. Шпаков. 
Заступником голови правління Київського відділення був Є. І. Кельман, а 
членом правління – О. М. Чельцов-Бебутов. За неповними даними, для за-
сідань товариства 22 юристи ХІНГ підготували щонайменше 49 доповідей, 
14 правників ОІНГ мали 42 виспупи, а вісім викладачів КІНГ – 16 оголошень 
(додаток Щ). Окрім власне дискусій за доповідями, в товаристві періодично 
організовували засідання для розбору правових казусів, питань судової прак-
тики та обговорення проектів законодавчих актів.

Харківські юристи (В. М. Гордон, М. В. Гордон, С. Й. Вільнянський, 
С. Н. Ландкоф, А. С. Ратнер, Я. І. Рапопорт) та київський професор Є. І. Кель-
ман мали низку доповідей у Раді з’їздів промисловості, торгівлі і транспорту 
УРСР.

З 1926 р. правові факультети налагодили тісний звʼязок з діяльністю ВУ-
НАС та її філіями в Києві й Одесі. Одним із засновників ВУНАС, заступни-
ком голови та співредактором часопису «Східний світ» був професор ХІНГ 
О. М. Гладстерн (він же з лютого 1926 р. очолював і політико-економічний 
відділ). Після організації Українського науково-дослідного інституту сходо-
знавства вчений став заступником голови інституту, співробітником кафедри 
економіки та політики і керівником кафедри права (січень 1930 р.). До ро-
боти ВУНАС долучалися й інші харківські правники, зокрема О. Р. Гюнтер, 
О. Ф. Євтихієв, а науковими співробітниками кафедри права стали Л. Е. Бе-
резов, Г. В. Содін, П. С. Трублаєвич. У Київській філії ВУНАС було створено 
Комісію з вивчення державного устрою і права східних країн, до якої уві-
йшли професори КІНГ В. І. Бошко (голова Комісії), Л. С. Карум, Є. І. Кель-
ман, В. Т. Яновський, А. Е. Кристер, О. С. Добров, Б. О. Язловский. В Одесь-
кій філії активно працювали О. Я. Шпаков (був заступником голови правлін-
ня та членом політично-економічного відділу), М. Є. Слабченко (із 1927 р. 
– член правління), Е. Я. Немировський (у 1928 р. очолив правову секцію), 
І. Я. Фаас, Є. А. Шрабштейн, М. Д. Шаргородський.

За університетською традицією було організовано й підготовку наукової 
зміни. Архівні дані свідчать про досить серйозну роботу професорів зі здо-
бувачами. Так, у КІНГ особи з вищою освітою, знанням двох іноземних мов 
та здібностями до наукової роботи ставали професорськими стипендіатами. 
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Їх рекомендували професори, а затверджувала рада факультету. Загальне на-
укове керівництво та відповідальність за працю стипендіата ніс професор-
керівник, який кожні півроку звітував про успіхи свого вихованця. Останній, 
у свою чергу, кожні півроку готував звіт про роботу. Нерідко ці звіти були 
повноцінними науковими творами, деякі згодом публікувалися. На підготов-
ку наукового дослідження відводилося не більше двох років, а по його закін-
ченні стипендіат складав іспити та читав дві пробні лекції. Передбачалося й 
однорічне закордонне відрядження для завершення освіти. При успішному 
виконанні всіх вимог стипендіат отримував право викладати у виші.

У КІНГ було утворено сім посад професорських стипендіатів (щоправда, 
лише одна штатна). До моменту ліквідації цих посад (у 1924 р.) підготовку 
на них проходило 11 осіб. Під керівництвом професорів М. М. Каткова та 
М. І. Мітіліно по торгово-промисловому праву працювали Л. А. Сарандо1348 
та Г. М. Єльяшев. Після від’їзду М. М. Каткова за кордон єдиним керівником 
залишився М. І. Мітіліно, однак 18 квітня 1923 р. обидва були відраховані. 
У професора В. І. Синайського по кафедрі цивільного права стипендіатами 
були О. О. Гольденвейзер, І. М. Шумилін та О. С. Добров. У грудні 1921 р. 
О. О. Гольденвейзера було мобілізовано на роботу в НКЮ, а через від’їзд за 
кордон В. І. Синайського як І. М. Шумилін, так і О. С. Добров продовжили 
роботу під керівництвом А. Е. Кристера. Підготовку до професорських звань 
по кафедрі російського і західноєвропейського приватного права у професо-
ра А. К. Мітюкова проходили В. А. Зіверт1349 та Є. І. Гверцителі1350. Під керів-
ництвом академіка М. П. Василенка працювали, досліджуючи історію права, 
С. М. Іваницький-Василенко1351 та П. К. Бонташ1352. Всі вони були звільнені 
з посад через скасування інституту професорських стипендіатів. Аналогіч-
на причина звільнення штатного стипендіата М. Г. Сікорського, який ви-
вчав кримінальне право під керівництвом М. М. Паше-Озерського1353. Ще у 
1918 р. у Б. О. Кістяківського розпочав підготовку до професорського зван-
ня В. К. Дябло. Після смерті Б. О. Кістяківського він став стипендіатом у 

1348  Дело профессорского стипендиата Леонида Анастасьевича Сарандо, 8 октября 1920 г. – 
19 марта 1923 г. ДАК. (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 2. Спр. 341.

1349  Дело профессорского стипендиата Владимира Альфонсовича Зиверта, 14 сентября 
1922  г. – 17 августа 1924 г. ДАК. (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 2. Спр. 143.

1350  Дело профессорского стипендиата Евгении Ивановны Гверцители, 20 сентября 1920 г. – 
17 августа 1924 г. ДАК. (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 2. Спр. 74.

1351  Дело профессорского стипендиата Сергея Михайловича Иваницкого-Василенка, 8 авгу-
ста 1921 г. – 17 августа 1924 г. ДАК. (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 2. Спр. 150.

1352  Дело профессорского стипендиата Петра Ксенофонтовича Бонташа, 1 апреля 1920 – 17 
августа 1924 г. ДАК. (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 2. Спр. 30.

1353  Дело профессорского стипендиата Николая Игнатьевича Сикорского, 1 февраля 1922 г. 
ДАК. (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 2. Спр. 335.
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В. І. Синайського1354. Однак уже 1 січня 1922 р. втратив посаду, проте пе-
ребрався до Харкова, де став аспірантом науково-дослідної кафедри права 
ХІНГ та працював під керівництвом М. І. Палієнка.

Врешті окремі професорські стипендіати кинули навчання через матері-
альні труднощі, інші втрачали своїх керівників чи припинили роботу через 
«чистки» та у зв’язку з ліквідацією посад професорських стипендіатів. Хоча 
жодних відомостей про складання ними іспитів на право викладати у виші 
не знайдено, відомо, що В. К. Дябло згодом став відомим конституціона-
лістом, М. Г. Сікорський та І. М. Шумилін – викладачами КІНГ; О. С. До-
бров, С. М. Іваницький-Василенко, П. К. Бонташ – співробітниками ВУАН, 
В. А. Зіверт – співробітником Київського інституту науково-судової експер-
тизи, Л. А. Сарандо – співробітником Білоруського науково-дослідного ін-
ституту промисловості.

Асистент та консерватор кабінету кримінального права КІНГ С. В. Ей-
сман розпочав підготовку до наукового звання ще в Університеті св. Володи-
мира у Г. В. Демченка і М. В. Самофалова. Однак був змушений перервати 
наукову діяльність і відновив її вже у КІНГ під керівництвом М. М. Паше-
Озерського. На правовому факультеті КІНГ проводилися й магістерські іспи-
ти. У 1921 р. В. І. Бошко склав іспити з римського права (3 лютого), цивіль-
ного права і процесу (17 травня) та торгового права (7 червня). Він же під-
готував дисертацію «Аліментарна правоздатність» (керівник – В. І. Синай-
ський), але за відсутності формальних можливостей її захист не відбувся1355.

В Одесі підготовку до професорського звання у 1921 р. проходили: 
М. Ш. Розентул, Г. С. Цинбарг, М. П. Карадже-Іскров1356. Проте вже у 1924 р. 
підготовку молодих вчених передали аспірантурам дослідних кафедр.

Водночас талановиті студенти вели наукову діяльність, працюючи в на-
укових гуртках та семінарах підвищеного типу. Відповідно до положення 
«Про семінари підвищеного типу при вузах» від 20 грудня 1922 р. вони діяли 
при вишах і утримувалися за їхні кошти. Наукові семінари мали свої кабі-
нети, бібліотеки, лабораторії, видавали збірки наукових праць. Випускники 
семінарів мали право навчатися в аспірантурі чи викладати у виші. Спочатку 
семінари організовували виші, а з 1926 р. їх діяльність було поставлено під 
жорсткий контроль, відкривати нові семінари можна було лише з дозволу 

1354  Дело профессорского стипендиата Всеволода Корниловича Дябло, 9 августа 1921 г. – 1 
января 1922 г. ДАК. (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 2. Спр. ДАК. (Держ. архів м. Києва). 
Ф. Р-871. Оп. 2. Спр. 111. 

1355  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 107.

1356  Одесский институт народного хозяйства. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6 /ІV. Спр. 1506. Арк. 1.
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Наукметодкому1357. Семінари підвищеного типу діли на всіх трьох правових 
факультетах. Для праці в них відбирали студентів зі здібностями дослідниць-
кої роботи. Однак, якщо утворення науково-дослідних кафедр права в ХІНГ 
та ОІНГ дещо нівелювало роботу семінарів підвищеного типу, то в КІНГ 
вони стали основними осередками підготовки нових кадрів (асистентів та 
викладачів). Тобто, це був «семінар аспірантів». Його учасниками ставали 
за результатами колоквіуму та наявності позитивного відгуку на письмову 
роботу. Програма занять включала опрацювання актуальних питань визна-
ченої спеціальності, а також методичних та методологічних проблем пред-
мета дослідження. Навчання тривало 1–2 роки, упродовж яких аспірант мав 
підготувати щонайменше три письмові роботи, а далі пройти стажування. І 
лише потім випускник допускався до викладацької діяльності1358. 

Так, у КІНГ з 1922 р. діяв юридичний семінарій (керівник – А. Е. Кристер). 
Його робота концентрувалася спочатку в шести окремих секціях: цивілістич-
ній (керівник – А. К. Мітюков), цивільного процесу (керівник – О. М. Гуляєв, 
з 1923 р. – А. Е. Кристер), криміналістичній (керівник – М. М. Паше-Озер-
ський), кримінального процесу (керівник – Я. С. Гольденвейзер, з 1924 р. – 
М. О. Чельцов-Бебутов), торгово-промисловій (керівник – М. І. Мітіліно) та 
«живого права» (керівник – Є. І. Кельман). Основними напрямами діяльності 
семінару в 1923 р. були обговорення кодексів (КК УСРР – криміналістична 
та ЦК УСРР – цивілістична секції), дослідження сучасного сімейного побуту 
та матеріалу конфліктних і арбітражних комісій (секція «живого права»)1359. 
Лише за 1923–1924 рр. на семінарі було прочитано щонайменше 18 допові-
дей із проблем смертної кари, вигнання, хабарництва, хуліганства, вбивства, 
трудових договорів, сімейних відносин, революційного права тощо1360. Ці 
розвідки нерідко публікувалися, наприклад, у «Віснику радянської юстиції» 
за 1923–1924 рр. знаходимо праці М. Г. Сікорського, С. Г. Борисенока, а в 
часопису «Наукові записки КІНГ» – Є. І. Кельмана1361.

1357  Про постановку семінарів підвищеного типу при ВУЗах. Бюлетень народного комісарі-
ату освіти. 1926. № 5. С. 28.

1358  Характер и формы семинаров повышеного типа /аспирантура/ и подготовка преподава-
телей. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 
566. Арк. 343.

1359  Отчет о зимнем триместре 1923 г. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 31. 
Арк. 43; Доклад о деятельности предметных комиссий в течение осеннего триместра 1923 г. 
ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 566. 
Арк. 201.

1360  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 262.

1361  Сикорский Н. И. Хулиганство (к вопросу об ответственности по 176 ст. УК). Вестник 
советской юстиции. 1923. № 8. С. 198–199; Борисенок С. И. Изгнание, как наказание, по УК 
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У 1926 р. діяло п’ять секцій семінару: державного права (керівник – 
Л. С. Карум), міжнародного права (керівник – В. Ф. Яновський), адміні-
стративного права (керівник – М. М. Товстоліс), кримінального права 
(керівник – М. М. Паше-Озерський) та кримінального процесу (керівник 
– М. О. Чельцов-Бебутов). Вже в наступному 1927/28 н. р. було визначено 
10 тематичних напрямів діяльності семінару. Зокрема, проблеми сучасно-
го господарського права досліджували під керівництвом Є. І. Кельмана, 
основні питання міжнародного торгового права – М. І. Мітіліно, вчення 
про промислові підприємства з юридичної точки зору – Б. О. Язловсько-
го, право власності в радянському праві – В. В. Карпеки, право застави в 
сьогочасному праві – А. Е. Кристера, проблеми радянської карної політики 
– М. М. Паше-Озерського, вчення про докази – М. О. Чельцова-Бебутова, 
історію судових доказів у праві Західної та Східної Європи – Р. М. Бабуна, 
обсяг української державної влади – Л. С. Карума, історію правової думки 
– В. І. Бошка1362. 

Досить актуальними були питання, які розробляли на семінарі. Так, у сек-
ції з господарського права під керівництвом Є. І. Кельмана 16 студентів до-
сліджували кооперативну власність, цивільно-правові погляди Зібера, про-
блеми заподіяння школи, питання перегляду цивільного кодексу, практику 
житлових судів (за матеріалами касаційної інстанції), спрощення судового 
апарату, деякі присуди, що виникли із міжнародно-господарчого обігу СРСР, 
взаємовідносини закону та суду (теорія і практика), зловживання правом та 
арт. І Цивільного кодексу, поділ на право публічне і приватне, питання радіо-
права1363. Випускники-юристи КІНГ працювали й у семінарі для виучуван-
ня цивільного права ВУАН. Молоді дослідники вивчали теорію юридичних 
актів, право власності, володіння, сервітутне право, речове та заставне пра-
во1364. Також студіювали новітню радянську літературу та судову практику. 
В. Завітневич досліджував способи набуття права власності, позови про по-
новлення порушеного права землекористування в законодавстві та практиці 
судово-земельних комісій, селянський двір, М. Черняхівський – договори на 

УССР. Вестник советской юстиции. 1924. № 19. С. 618–620; Кельман Е. И. О постановке юри-
дического образования в Высшей Школе. Научные записки Киевского института народного 
хозяйства. Киев, 1923. Т. 1. С. 55–74.

1362  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 108, 261.

1363  Річний звіт за 1927/28  шкільний рік. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 
та управ. України). Ф. 166. Оп. 8. Спр. 132. Арк. 20.

1364  Звідомлення соціально-економічного відділу. Звідомлення Української Академії наук у 
Києві за 1926 р. Київ: Друкарня Всеукраїнської Акдемії наук, 1927. С. 77
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користь третіх осіб, С. Білецький – так звану відумерщину (спадщину без 
спадкоємців)1365.

Студенти ХІНГ також вели наукові дослідження, працюючи в правових 
семінарах. Вже в 1922 р. В. І. Сливицьким було організовано семінар «жи-
вого радянського цивільного права», пріоритетним завданням якого стало 
«вивчення рішень народних судів для виявлення в них соціалістичної пра-
восвідомості робітничо-селянських мас»1366. Також були утворені криміна-
лістичний семінар (із гуртком кримінального права М. М. Гродзинського), 
семінари адміністративного права (керівники В. Л. Кобалевський та І. К. Су-
хоплюєв) та міжнародного права (керівник В. А. Ястржембський), щоправда, 
останній так і не розпочав свою роботу. Досить успішно працював факульта-
тив «Неповнолітні правопорушники», яким керувала А. М. Рубашева, автор-
ка ґрунтовних праць з питань дитячої злочинності.

У 1923 р. професор В. М. Гордон вів господарсько-правовий семінар. Го-
ловна увага в гуртку М. М. Гродзинського була зосереджена на розробці ді-
ючого права1367. Студенти готували наукові доповіді, дискутували в спільних 
засіданнях з актуальних правових питань, розглядали казуси, вивчали КК 
УСРР та КПК УСРР. Зауважимо, що засідання семінарів відбувалися, зазви-
чай, в позаурочний час, а гурток М. М. Гродзинського та семінар В. М. Гор-
дона були такими популярними, що працювали навіть у неділю.

Маємо відомості й про певні результати їх діяльності. Так, у 1924 р. в кри-
міналістичному семінарі професор О. Д. Кисельов організував дослідження 
з проблем відповідальності лікарів за помилки при лікуванні, про засоби 
боротьби з азартними іграми і спекуляцією1368. Не менш цікавою була й те-
матика прочитаних доповідей, зокрема, «Психофізичне дослідження канди-
датів для служби в кримінальному розшуку» (Н. І. Булгаков), «Кримінальна 
статистика і її значення в боротьбі зі злочинністю» (С. П. Штернман, згодом 
став асистентом факультету), «Інститут крайньої необхідності» (Зехтер)1369. 

1365  Третій (соціально-економічний) відділ. Звідомлення Української Академії наук у Києві за 
1927 р. Київ: Друкарня Всеукраїнської Акдемії наук, 1928. С. 94–95.

1366  Отчет о деятельности секции советского гражданского права за 1921–1922 г. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 37.

1367  Проспект курса, читаемого в Харьковском институте народного хозяйства М. М. Грод-
зинским. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. 
Спр. 1512. Арк. 119.

1368  Отчет о работе по научно-исследовательской кафедре «Проблемы современного права» 
по секции уголовного права профессора А. Д. Киселева. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих 
органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 66.

1369  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-
ва» проф. В. М. Гордона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 88.
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Актуальними були й доповіді в господарсько-правовому семінарі: «Про гос-
подарське право», «Про економічну і юридичну природу векселів», «Про 
економічну і юридичну природу фірми», «Про акціонерні товариства за 
участю держкапіталу», «Про товариства з обмеженою відповідальністю», 
«Про відстрочку виконання договору», «Про добросовісне придбання влас-
ності на денаціоналізовані будівлі»1370. 

Можна говорити й про тісний звʼязок правових семінарів з науково-до-
слідною кафедрою «Проблеми сучасного права». У 1926 р. 10 аспірантів та 
п’ять кандидатів в аспіранти кафедри були активними учасниками семінарів 
підвищеного типу ХІНГ1371. Професори кафедри, зазвичай, керували окре-
мими секціями семінарів, а аспіранти брали участь у їх засіданнях. Так, ас-
пірант Г. О. Соколовський був секретарем секції державних наук правового 
семінару, він же в одному із засідань прочитав доповідь «Федерація як фор-
ма державного устрою» 1372. Аспірант І. Л. Рахмілевич зробив доповідь про 
державний і економічний лад Київської Русі1373. Аспірантка О. С. Компанієць 
на засіданні господарсько-правового семінару виступала за темою «Забезпе-
чення грошей як законодавча проблема Цивільного кодексу», а для цивіліс-
тичної секції семінару підготувала доповідь «До питання про проблему во-
лодіння в радянському праві»1374. А проголошена на семінарі доповідь аспі-
ранта Г. В. Александренка (згодом відомого фахівця державного права) «До 
питання про державно-правову природу радянських автономних республік» 
була опублікована в збірнику праць кафедри1375. У господарсько-правовому 
семінарі, яким керував В. М. Гордон, активно працювали не лише студенти 
та аспіранти, а й викладачі (В. М. Корецький, М. І. Наумов, С. Н. Ландкоф). 
У 1923 р. професор В. І. Серебровский прочитав в семінарі доповідь «Стра-
ховий інтерес»1376.

1370  Там само. Арк. 93.
1371  Юридична наука і освіта на Україні / авт. кол. : Ю. С. Шемшученко та ін. Київ: Наук. 

думка, 1992. С. 119.
1372  Отчет о занятиях аспиранта Г. А. Соколовского. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих 

органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 80.
1373  Отчет о занятиях секции публичного права н. ис. кафедры «Пробл. Совр. права» за полу-

годие до 1 января 1924 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 68.

1374  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-
ва» проф. В. М. Гордона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 89; Отчет за полугодие до І/І – 1924 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 
вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 83.

1375  В Харьковском институте народного хозяйства. Вестник советской юстиции. 1927. 
№ 8. С. 298–300.

1376  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-
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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 фа-
культету О. Л. Маліцький, а його заступником був М. І. Палієнко (на той час 
керівник науково-дослідної кафедри «Проблеми сучасного права»). Семі-
нар діяв у складі трьох секцій: криміналістичної (керівник О. Д. Кисельов), 
цивілістичної (керівник Г. Є. Семенова) та публічно-правової (керівник 
М. І. Палієнко). Остання в свою чергу розпадалася на окремі групи: держав-
ну, адміністративну та міжнародно-правову. У роботі секцій брали участь 
від 5–6 до 10–12 осіб1377. Вони розробляли проблеми суверенітету, парла-
ментаризму, юридичну природу автономної республіки, право володіння, 
договір комісії, концесійне право. У 1926 р. на семінарі було представлено 
працю Г. В. Александренка «К вопросу о государственно-правовой природе 
советских автономных республик», а Л. Р. Волож прочитав доповідь «Тео-
рия суверенитета и международное право»1378. Організовувалися й спільні 
засідання секцій з питань загальної теорії права. Одне з таких засідань було 
присвячено темі «Діалектика в цивільному праві»1379. Вже у 1928 р. факуль-
тет звітував про успішну роботу двох семінарів підвищеного типу. У робо-
ті семінару з державних наук брали участь три викладачі та 20 студентів. 
Основними темами їх наукових розробок були: «Фашизм», «Наука про дер-
жаву», «Правова природа Ліги Націй», «Розуміння публічного та приватного 
права», «Макіавеллі». Учасниками семінару із загальної науки про право та 
державу були 25 студентів та один викладач. Вони досліджували теми: «Ме-
тодологія в праві», «Природно-правова доктрина», «Історична школа права», 
«Психологічна правова школа», «Про суб’єкта права», «Походження права 
та класи»1380.

В ОІНГ наукова робота студентів-юристів теж мала систематичний харак-
тер та зосереджувалася в трьох семінарах підвищеного типу: криміналістич-
ному (керівник Е. Я. Немировський), цивілістичному (керівник І. Я. Фаас), 
адміністративного права (керівник П. М. Толстой). У 1925/26 н. р. у криміна-

ва» проф. В. М. Гордона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 92; Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Про-
блемы современного права» проф. В. М. Гордона за полугодие до 1/1 – 1924 года. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 84.

1377  Валяшко. З Харківського інституту народного господарства (підготовка наукових робіт-
ників). Червоне право. 1926. № 4. С. 172.

1378  В Харьковском институте народного хозяйства. Вестник советской юстиции. 1927. 
№ 8. С. 298, 300. 

1379  Річний звіт Харківського інституту народного господарства за 1926/27 шк. р. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 184. Арк. 124. 

1380  Річний звіт Харківського інституту народного господарства за 1927/28 шк. р. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 8. Спр. 132. Арк. 139. 
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лістичному семінарі працювало 20 студентів та два викладачі, досліджуючи 
питання про шахрайство, підробку грошових знаків, про заходи соціального 
захисту. По 15 студентів-юристів мали семінари цивілістичний та адміні-
стративного права1381. У 1926 р. окрім вже названих (щоправда, цивілістич-
ний був перетворений на господарсько-правовий) студентам пропонували 
ще семінари «Правопорушення недорослих» (О. П. Френкель), «Судова пси-
хопатологія» (Л. Л. Попадато, В. М. Образцов), «Всезагальні адміністративні 
союзи держав» (П. Є. Казанський).

Далі активність студентів дещо зменшилася. У криміналістичному семі-
нарі у 1926/27 н. р. працювало дев’ять осіб (підготували доповіді: «Небез-
печність особистості і основа репресії», «Необережність в кримінальному 
праві», «Злочини, кваліфіковані наслідками»), а в цивілістичному – 10 учас-
ників (заслухали доповіді: «Юридична дія, юридична угода», «Представни-
цтво», «Судове зізнання»)1382. У 1927/28 н. р. цивілістичний семінар діяв у 
складі 14 студентів, які розробляли питання про поняття права власності, 
позов про власність, придбання від невласника, повернення збитків при 
недійсності договору, відповідальність продавця за хиби речі, придбання 
спадщини, тягар доводження, зустрічний позов та зарахування. Тоді як 10 
учасників криміналістичного семінару вивчали теми: причинний звʼязок при 
упущенні, делікти, кваліфіковані наслідками за КК УСРР, види крадіжки, за-
мах з негодящими засобами та на негодящий об’єкт, види карності обману в 
КК УСРР1383.

У наступному році 11 учасників криміналістичного семінару підготува-
ли п’ять доповідей, як-от: «Фальшування грошових знаків», «Нікчемний за-
мах», «Необережність». Цивілістичний семінар діяв також у складі 11 осіб. 
Щоправда, у звіті відмічався незадовільний соціальний склад учасників 
семінару, де дев’ять осіб були із службовців, і лише один селянин та один 
робітник. За рік мали розробити 12 тем, однак реалізували лише третину 
запланованого1384. Були заслухані доповіді: «Артикул І Цивільного кодексу», 
«Право на позов», «Позовне задавнення». В адміністративному семінарі дис-

1381  Річний звіт Одеського інституту народного господарства за 1925/26 шк. р. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 184. Арк. 70. 

1382  Річний звіт Одеського інституту народного господарства за 1926/27 шк. р. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 184. Арк. 98. 

1383  Річний звіт Одеського інституту народного господарства за 1927/28 шк. р. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 8. Спр. 132. Арк. 172. 

1384  Протокол № 18 засідання Правління Одеського інституту народного господарства від 
16/V – 29 р. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади і управ. України). Ф. 166. Оп. 6. 
Спр. 5651. Арк. 27. 
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кутували за доповідями «Проблема юридичної особи», «Проблема урядової 
особи» та «Державна власність»1385. 

Навесні 1929 р. правові семінари ОІНГ укомплектували новими учасни-
ками. Роботу в адміністративному семінарі вели вісім осіб, у криміналістич-
ному – 15, у цивілістичному – 121386. Було визначено й нові дослідницькі 
завдання1387. В криміналістичному семінарі мали розробляти «Проект Кримі-
нального кодексу», «Проект Кримінально-процесуального кодексу» та «Су-
дові докази». План роботи на 1930 р. цивілістичного семінару охоплював 
такі питання: реформи законодавства (ЦПК УСРР 1929 р., проекти реформи 
ЦК), договір (правочини, договори, представництво, договір в плановому 
господарстві, генеральні договори, контрактація), збитки (вина та вчинення, 
вина ушкодженого)1388. Учасники семінарів підвищеного типу ставали кан-
дидатами на посади аспірантів. Так, М. А. Копіловська (тричі виступала з 
доповідями «Состязательность в уголовном процессе», «Уступка права тре-
бования» та «Исключительное положение»), М. П. Троян (підготував чоти-
ри доповіді: «Економіка Стародавньої Русі та Руська Правда», «Особливе та 
військове становище за радянським та буржуазним правом», «Договори на 
користь третіх осіб», «Опіка за радянським та буржуазним правом»), а вже у 
1930 р. вони були затверджені на посадах аспірантів науково-дослідної кафе-
дри «Сучасні правові проблеми»1389.

Доброю традицією вишів царської Росії було оприлюднення наукових 
результатів у вузівських виданнях. Відновити цей звичай у КІНГ запропо-
нував П. Л. Кованько. І вже у 1923 р. завдяки енергії В. Г. Шапошникова та 
М. І. Мітіліно вийшов перший номер журналу «Наукові записки Київського 
інституту народного господарства» з підзаголовком «Техніка, економіка і 
право». У часопису друкували наукові праці викладачів, уміщували огляди 
літератури, висвітлювали завдання вишу, популяризували нові методи на-
вчання та викладання. Усього за 1923–1928 рр. вийшло дев’ять томів «За-

1385  Протокол засідання предметної комісії цивільного і кримінального права від 15 березня 
1929 р. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 267. Арк. 11.

1386  Протокол засідання предметної комісії цивільного і кримінального права від 25 червня 
1929 р. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 267. Арк. 17.

1387  Протокол засідання предметної комісії кримінального права від 5 березня 1929 р. ДАОО 
(Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 273. Арк. 5.

1388  План роботи семінару підвищеного типу. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. 
Оп. 1. Спр. 275. Арк. 6.

1389  Особиста карточка аспіранта, зареєстрованого Укрнаукою. Копіловська М.А. ДАОО 
(Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 121; Особиста карточка аспіранта, 
зареєстрованого Укрнаукою. Троян М.П. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. 
Спр. 86. Арк. 222–223-а.
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писок», авторами 51 публікації стали викладачі-юристи1390. Своє інститут-
ське видання мав і ОІНГ – «Господарство і право» (у 1928–1929 рр. видано 
два томи), де опублікували свої праці вчені-юристи: І. Я. Фаас, Г. І. Тік-
тін, І. Л. Цьокан, О. О. Жилін, О. С. Хазан, Л. О. Піпер, Л. Ф. Турчанович, 
П. Б. Франк та Є. А. Шрабштейн. Для оприлюднення наукових результатів 
у 1927 р. наукове видання започаткували й харків’яни. Перші два випуски 
побачили світ як «Збірник статей науково-дослідної кафедри «Проблеми 
сучасного права» і правового факультету ХІНГ», наступні три – як «Праці 
кафедри…». Правники інститутів народного господарства були дописува-
чами низки фахових видань, зокрема, журналів «Вісник радянської юсти-
ції» та «Червоне право». 

Водночас викладачі вишів докладали значних зусиль для організації на-
укової роботи за новими вимогами, тобто заснування науково-дослідних ка-
федр. У КІНГ вже у 1921 р. планували відкрити науково-дослідну кафедру 
права (на чолі з професором М. І. Мітіліно). Однак це клопотання НКО за-
лишило без відповіді. Безрезультатними були й ще кілька спроб (в 1924 р. 
– утворити науково-дослідну кафедру та в лютому 1928 р. – Київську філію 
Харківської кафедри «Проблеми сучасного права»)1391. Отже, в КІНГ не іс-
нувало жодної дослідної кафедри, а відтак інститут не мав аспірантури. Втім 
київські юристи залучалися до діяльності правничих установ ВУАН, інститу-
ту науково-судової експертизи, а на факультеті була заснована юридична клі-
ніка – установа, метою діяльності якої стало всебічне вивчення особистості 
злочинця на основі даних анатомії, фізіології, психології, психіатрії та соціо-
логії, дослідження психології свідків та суддів, вивчення діючого права як 
соціального явища. З огляду на це клініка обслуговувала кафедри криміналь-
ного права та процесу, судової психіатрії, судової медицини, пенітенціарії та 
суміжні з ними дисципліни. Також клініка надавала юридичні консультації. 
Ідея полягала в тому, що викладач залучав студентів до підготовки висновків 
на конкретні життєві ситуації, тим самим навчаючи їх юридично мислити та 
набувати навичок застосовувати діюче право1392.

1390  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 266–268.

1391  Там само. С. 108; Краткая докладная записка проф. Кованько об учреждении последова-
тельской кафедры по местному хозяйству при Киевском институте народного хозяйства им. Ев-
гении Бош, отчеты секции местных финансов и коммунального хозяйства и финансовой комис-
сии за 1928–1930 гг., переписка с учреждениями, отзывы о научной работе сотрудников и др. 
документы. 20 января 1926 г. – 16 мая 1931 г. ІР НБУВ (Інститут рукопису Нац. б-ки України ім. 
В. І. Вернадського). Ф. Х. Спр. 783–805.

1392  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 127.
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Так, у спільних засіданнях представників факультету та суду, криміналь-
ного розшуку, прокуратури, комітету зі справ неповнолітніх, що відбулися 
12 грудня 1923 р., 25 січня та 14 лютого 1924 р., було досягнуто згоди про 
організацію юридичної клініки. Ідея дослідницької роботи та мета її діяль-
ності – використання індуктивних і експериментальних методів вивчення 
правових явищ викликали жвавий інтерес1393. Публічне відкриття установи 
відбулося 21 лютого 1924 року. На урочисте засідання завітали понад 200 
осіб1394, які слухали доповіді Є. І. Кельмана «О задачах юридической клини-
ки», А. С. Звоницької «О научных методах работы юридической клиники», 
В. М. Гаккебуша «Об изучении личности преступника». У виступах брав 
участь і професор М. О. Чельцов-Бебутов.

Спочатку в структурі юридичної клініки були сформовані два відділи: 
соціально-правовий та соціально-психологічний. Штатний персонал скла-
дався із двох осіб. Керівництво здійснювала А. С. Звоницька, секретарем 
був С. І. Тихенко. З 1926 р. клінікою завідував М. О. Чельцов-Бебутов. Зго-
дом 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 третьо-
го курсів. Перша ініціативна група включала 47 осіб.

Форми та методи досліджень також змінювалися. Особлива увага приді-
лялася методам експерименту, індукції, ілюстрованого викладання1395. Вела-
ся експериментальна робота з вивчення психології свідків та встановлення 
точності їхніх свідчень. У секції з вивчення особистості дорослого злочинця, 
використовуючи метод асоціацій, досліджувалися дорослі правопорушники, 
а також дорослі – не злочинці. Аналогічну роботу з дітьми вели в секції з ви-
вчення малолітнього злочинця1396. Здійснювали й «вислід знань криміналь-
ного права у широких колах населення». Щоб виявити напрями ліквідації 
правової безграмотності, у 1926 р. проанкетували 700 респондентів (мало-
літніх і дорослих правопорушників та осіб без судимості) щодо джерел та 
рівня їх обізнаності із законодавчими заборонами та видами покарання.

1393  Доклад декана юридического факультета. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. 
Спр. 539–а. Арк. 14.

1394  Кельман Е. И. Очерк развития и деятельности Юридического факультета КИНХа. Киев, 
1924. С. 9.

1395  Кельман Е. И. О постановке юридического образования в Высшей Школе. Научные за-
писки Киевского института народного хозяйства. Киев, 1923. Т. 1. С. 71–73.

1396  Кельман Е. И. Очерк развития и деятельности Юридического факультета КИНХа. Киев, 
1924. С. 12–14.
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Юридична клініка КІНГ мала тісні зв’язки з Інститутом науково-судової 
експертизи. Так, викладачі В. М. Гаккебуш, І. О. Залкінд, М. О. Чельцов-Бе-
бутов М. М. Паше-Озерський, С. І. Тихенко були співробітниками секції кри-
мінально-психологічних і психопатологічних досліджень останнього. Клі-
ніка спільно з секцією провела соціально-кримінологічне та психологічне 
дослідження хуліганів і вбивць, ув’язнених в київському БУПРі. Результати 
цих досліджень готували до друку В. А. Зіверт (співробітник секції, колиш-
ній професорський стипендіат КІНГ) і С. І. Тихенко (асистент клініки)1397. 
Спільними зусиллями юридичної клініки та психіатричної консультації при 
Центральній лікарні київського БУПРу остання була перетворена на психі-
атричну палату для вивчення особистості дорослих злочинців (керівник – 
І. О. Залкінд). При клініці були організовані семінари для заінтересованих 
груп студентів. Перші з них проведені М. Г. Сікорським на тему «Учение 
о факторах преступности» та В. М. Гаккебушем – «О методах физиологи-
ческого и социологического исследования преступлений». Далі їх тематика 
розширювалася. Упродовж 1926 р. семінари присвятили проблемам соціо-
логії права, кримінальної соціології, вивченню особистості злочинця та зло-
чинного світу, соціологічних факторів злочинності, статистики злочинності, 
дослідження юних правопорушників, проблемам судової психології та пси-
хології показань свідка, питанням судово-психіатричної експертизи1398. На-
томість С. І. Тихенко вів епізодичний курс «Про особливості професійних 
злочинців»1399.

Зв’язок клініки із слідчими органами, комісією по роботі з неповнолітні-
ми правопорушниками, кримінологічними та пенітенціарними установами 
дав змогу студентам бути присутніми при експертизах, слідчих діях, органі-
зовувати «екскурсії» в місця відбування покарань, досліджувати написи на 
стінах камер для ув’язнених, пісні неповнолітніх злочинців1400. Результати 
роботи обговорювалися на засіданнях юридичної клініки. Наукові здобутки 
її співробітників налічували десятки праць. Розроблені учасниками кліні-
ки теми оприлюднювалися і на засіданнях семінару підвищеного типу. Зо-
крема, в секції «живого права» В. М. Гаккебуш прочитав доповідь «Діти як 
свідки», а Є. І. Гінзбург – «Аналіз матеріалів комісії у справах про малоліт-

1397  Чельцов-Бебутов М. Учреждения в г. Киеве по изучению преступности. Проблемы пре-
ступности. 1929. Вып. 4. С. 148.

1398  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 128. 

1399  Чельцов-Бебутов М. Учреждения в г. Киеве по изучению преступности. Проблемы пре-
ступности. 1929. Вып. 4. С. 148.

1400  Доклад декана юридического факультета. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. 
Спр. 539–а. Арк. 15.
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ніх правопорушників»1401. У роботі клініки брали участь відомі науковці й 
практики. Академік В. М. Бехтєрев, який відвідав Київ у 1925 р., на засідан-
ні 28 червня прочитав доповідь «Субъективное и объективное в изучении 
личности»1402. З доповіддю «Вивчення злочинності і злочинця» 27 листопада 
1926 р. виступив академік О. О. Малиновський. Він запропонував створити 
в Києві науковий інститут із вивчення злочинності і злочинця1403, але задуму 
не судилося збутися, бо відповідну установу було відкрито у Харкові. Окре-
му доповідь у клініці прочитав її керівник М. О. Чельцов-Бебутов «Об асо-
циативном методе и приминении его в судебной работе»1404.

Ідея створення кримінологічного музею теж залишилася нездійсненною. 
Його організацію розпочали при кабінеті кримінального права співробітники 
клініки та члени комісії публічного права. Матеріали збирали не лише в Киє-
ві. З цією метою в 1924–1925 рр. були організовані відрядження в Ленінград 
А. С. Звоницької1405 та до юридичних клінік Московського і Ленінградського 
університетів – С. І. Тихенка1406. Звітуючи про успіхи в роботі установи за 
1926 р., М. О. Чельцов-Бебутов визнав необхідним розширення досліджень й 
у цивілістичному напрямі. Пропонувалося залучити до роботи позаштатних 
цивілістів, за прикладом ВУАН. Результати досліджень юридичної клініки 
планували опублікувати у спеціальному номері «Наукових записок КІНГ», а 
в структурі клініки утворити посаду юридичного консультанта, куди б запро-
шували працівників органів юстиції1407. 

З 1926/27 н. р. юридична клініка розглядалася як наукова та навчальна 
установа, покликана дати правову спеціалізацію та підготувати аспірантів 
для відповідних дослідницьких кафедр1408. Проте з 1927 р. на її базі було 
створено юридичну консультацію. Дослідницька робота відійшла на другий 
план, а з ліквідацією правового факультету клініка припинила свою діяль-

1401  Кельман Е. И. Очерк развития и деятельности Юридического факультета КИНХа. Киев, 
1924. С. 11.

1402  Там само. С. 13.
1403  В юридической клинике Киевского ИНХ’оза. Вестник советской юстиции. 1927. № 3. 

С. 104–105.
1404  Чельцов-Бебутов М. Учреждения в г. Киеве по изучению преступности. Проблемы пре-

ступности. 1929. Вып. 4. С. 147–148.
1405  Дело преподавательницы Агнессы Соломоновны Звоницкой, 29 ноябрь 1920 г. – 23 де-

кабря 1922 г.; 31 октября 1923 г. ДАК. (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 2. Спр. 140. Арк. 9.
1406  Справа асистента Сергія Івановича Тихенко, 17 березня 1924 р. ДАК. (Держ. архів 

м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 2. Спр. 380. Арк. 3.
1407  Протоколы заседаний предметной комиссии публичного права. ДАК (Держ. архів м. Ки-

єва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 581. Арк. 15.
1408  Учебные планы и записки. ДАК (Держ. архів м. Києва). Ф. Р-871. Оп. 1. Спр. 183. 

Арк. 29–36. 
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ність. Однак її співробітники залишили багатий науковий спадок, який, на 
жаль, у своїй більшості залишився недослідженим і невідомим навіть юри-
дичній громадськості. Натомість дослідницька робота на правових факуль-
тетах ХІНГ і ОІНГ була зосереджена в науково-дослідних кафедрах. У ХІНГ 
діяла кафедра «Проблеми сучасного права», а кафедра «Сучасних правових 
проблем» працювала в ОІНГ.

6.3. Науково-дослідна кафедра 
«Проблеми сучасного права» Харківського 
інституту народного господарства (1921–1930)

Завданням правових науково-дослідних кафедр було розроблення питань 
сучасного права та підготовка до наукової та вищої навчальної діяльності 
нових кадрів. Харківська кафедра «Проблеми сучасного права» розпочала 
роботу восени 1921 року. Її призначенням була реалізація наукових, педаго-
гічних та практичних цілей. Наукові завдання охоплювали теоретичний ви-
клад окремих питань радянського права, збір та опрацювання нормативного 
матеріалу. Педагогічна робота полягала у підготовці осіб до професорського 
звання чи практичної діяльності в галузі радянського будівництва. І, врешті, 
практичні цілі – розроблення законоположень та консультування з важливих 
питань радянського законодавства.

Щоправда, у перші місяці діяльність кафедри носила суто організаційний 
характер: розроблялися її структура, внутрішній розпорядок та кошторис, 
добиралися наукові теми секцій та обговорювалися плани досліджень. Спо-
чатку було утворено шість секцій: 1) радянського права (керівники В. І. Сли-
вицький (приватного права) та О. Ф. Євтихієв (адміністративного права), 
2) державного права іноземних держав (керівник М. І. Палієнко), 3) приват-
ного права іноземних держав (керівник С. Є. Сабінін), 4) кримінального пра-
ва іноземних держав (керівник О. Д. Кисельов), 5) цивільного судоустрою 
іноземних держав (керівник Б. В. Попов), 6) революційного правотворення 
(керівник не був призначений)1409. Обов’язки завідувача кафедри виконував 
Б. В. Попов. Відразу після створення кафедри її співробітники (спочатку це 
були лише керівники секцій) обрали дослідницькі теми. 

Вже у жовтні 1921 р. кафедра звітувала про виконану роботу щодо підго-
товки планів науково-дослідних тем. Так, Б. В. Попов зацікавився питанням 

1409  Научно-исследовательские кафедры в Харькове. Наука на Украине. 1922. № 1. С. 58; 
Отчет о деятельности исследовательской кафедры «Проблемы современного права». ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 10. 
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зміни позову, він же в листопаді прочитав відповідну доповідь у ХІНГ1410. 
О. Ф. Євтихієв обрав тему «Забезпечення закономірностей у сфері управ-
ління в іноземній науці та в радянському законодавстві»1411. М. І. Палієнко 
запланував дослідження нового державного устрою Німецької республіки, 
конституцій Чехословаччини і Польщі та змін, що відбувалися в устрої дер-
жав Європи і Америки. Кінцевою метою таких досліджень мало стати ви-
явлення еволюції державних форм в умовах кризи соціально-політичного 
життя сучасних народів1412. Вивчати організацію і постановку кримінального 
розшуку в зарубіжній і радянській практиці став О. Д. Кисельов1413. С. Є. Са-
бінін мав досліджувати питання юридичної техніки в приватному праві, зо-
крема прийоми законодавчої техніки, зібрати матеріал для вивчення юридич-
ної техніки Цивільного уложення Німеччини та виявити нове в цивільному 
праві Західної Європи. Планувалося досліджувати й форми землекористу-
вання в Стародавньому світі1414. В. І. Сливицький темою своїх досліджень 
обрав приватне радянське право і ті його зміни, які відбувалися в умовах 
непу. Насамперед мала вивчатися практика народних судів1415.

У січні 1922 р. новим співробітником кафедри став аспірант В. К. Дябло, 
знаний нині передусім як дослідник конституційної юстиції. Він працював 
під керівництвом М. І. Палієнка і вже влітку подав аспірантський звіт про 
свої наукові здобутки. Крім власне теоретичної підготовки (систематизував 
погляди і знання із загальної теорії права та державного права) молодий вче-
ний досліджував зміни державною устрою західноєвропейських держав. За 
результатами цих наукових пошуків він підготував рукопис статті з аналізом 
конституції Німеччини1416. Також науковець звітував про завершення триріч-

1410  Отчет о работе руководителя секции гражданского судоустройства иностранных госу-
дарств при кафедре «Проблемы современного права». ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих ор-
ганів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 5. 

1411  Отчет о научно-исследовательской деятельности заведующего секцией административ-
ного права, проф. Ин. Нар. Хоз. Евтихиева А.Ф. за октябрь 1921 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 
вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 11. 

1412  План научно-исследовательской работы секции государственного права иностранных 
государств при кафедре права. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади і управ. Укра-
їни). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 3. 

1413  Отчет о научной работе профессора Александра Дмитриевича Киселева за октябрь 
1921 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. 
Спр. 476. Арк. 13.

1414  Деятельность секции гражданского права. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 57. 

1415  Кафедра «Проблемы современного права». ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 18. 

1416  Отчет за первое полугодие 1922 г. аспиранта Всеволода Корниловича Дябло. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 22.
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ної праці «Анархизм, как система философии и политики права», яка була 
передана на рецензування М. І. Палієнку. На жаль, уже в листопаді В. К. Дя-
бло поїхав до Москви і клопотав про відрядження його до Інституту радян-
ського права при Московському університеті.

Навесні 1922 р. кафедра поповнилася ще кількома аспірантами. У квіт-
ні вивчати цивільне право розпочала О. С. Компанієць (керівник В. І. Сли-
вицький). У травні О. Ф. Євтихієв став науковим наставником аспіранта 
О. М. Одарченка, наукові пошуки якого були зосереджені у двох напрямах: 
1) основні засади самоуправління та 2) земельне право. Водночас він прохо-
див теоретичну підготовку з питань методології та історії науки адміністра-
тивного права1417.

Однак говорити про активну колективну наукову діяльність кафедри в 
перший рік її існування не доводиться. Тож улітку було вирішено оптимі-
зувати її структуру. 1 серпня Б. В. Попов, через завантаженість роботою в 
ХІНГ (обіймав посаду декана факультету зовнішніх зносин), відмовився ви-
конувати обов’язки керівника кафедри і на це місце було обрано М. І. Палі-
єнка (секретарем став С. Є. Сабінін). 5 жовтня замість колишніх шести сек-
цій кафедри було залишено три: публічного права (керівник М. І. Палієнко), 
кримінального права (керівник О. Д. Кисельов) та приватного права (керів-
ник Б. В. Попов). Очільники ліквідованих секцій стали дійсними членами: 
О. Ф. Євтихієв – секції публічного права, С. Є. Сабінін та В. І. Сливицький 
– приватного права. Водночас у 1922 р. аспірантами зарахували: І. Л. Рахмі-
левича (історія руського права, керівник М. І. Палієнко), Г. О. Соколовського 
(державне право, керівник М. І. Палієнко) та А. В. Соколовського (цивільне 
право, керівник В. І. Сливицький). У деяких списках працівників кафедри 
зустрічається і прізвище аспіранта Є. Л. Лозмана, але звітів про його наукову 
працю не знайдено. Очевидно, НКО не затвердив його на посаді. Хоча кілька 
статей з цивільного права цього автора були опубліковані в тогочасних пра-
вових часописах1418. Тож поступово робота кафедри потроху налагоджувала-
ся. Вже 10 лютого 1923 р. Науковому комітету НКО були подані теми кафе-
дральних досліджень, зокрема: 1) «Трансформація цивільно-правового обігу 
під впливом соціальної революції», 2) «Питання кодифікації радянського ци-
вільного права», 3) «Правові форми господарської організації в умовах нової 

1417  Отчет о занятиях действительного члена научно-исследовательской кафедры «Пробле-
мы современного права» проф. Евтихиева А. Ф.  за время от 1 ноября 1922 г. по 1 апреля 1923 г. 
ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. 
Арк. 44.

1418  Лозман Е. Очерки наследственного права. 1. Основные начала наследственного права 
гражданского кодекса. Право и жизнь. Москва, 1923. Кн. 9–10. С. 21–35; Лозман А. Конфиска-
ция имущества члена крестьянского двора. Вестник советской юстиции. 1924. № 12. С. 348.
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економічної політики», 4) «Організація кримінального розшуку на Заході і 
в Росії», 5) «Радянський суддя в цивільному процесі», 6) «Нова радянська 
конституція радянських республік»1419.

Навесні 1923 р. керівником кафедри став професор В. М. Гордон (М. І. Па-
лієнко добровільно відмовився від цієї посади, адже Науковий комітет НКО 
майже рік не затверджував його кандидатуру). Був установлений контроль за 
науковою працею не лише аспірантів, а й професорів. Всі мали подавати звіти 
про наукові пошуки та їх результати. Основними темами, які розробляла кафе-
дра у 1923/24 н. р. були: радянська конституція, питання адміністративного та 
торгового права, юридична природа трестів1420. Щоб активізувати діяльність 
аспірантів, їх зобов’язали готувати письмові доповіді за темами своєї спеціалі-
зації та організовувати консультації зі студентами-правниками ХІНГ1421.

Керівництво кафедри неодноразово клопотало про розширення штатів. 
Восени 1923 р. до НКО внесли пропозицію затвердити дійсними членами 
кафедри М. М. Гродзинського, О. Р. Гюнтера, В. Л. Кобалевського, В. М. Ко-
рецького, Б. П. Кулікова, А. С. Ратнера, В. С. Трахтерова, В. І. Серебровсько-
го, В. А. Ястржембського. Однак станом на 1 січня 1924 р. склад кафедри 
залишався майже незмінним: керівник В. М. Гордон, три керівники секцій 
(М. І. Палієнко, Б. В. Попов, О. Д. Кисельов), три дійсних члени (В. І. Сли-
вицький, О. Ф. Євтихієв, С. Є. Сабінін), шість аспірантів: О. С. Компанієць, 
О. М. Одарченко, І. Л. Рахмілевич, Г. О. Соколовський, А. В. Соколовський, 
В. М. Натансон (останній став аспірантом з кримінального права – керівник 
О. Д. Кисельов). 

Водночас професори кафедри організували семінари підвищеного типу, 
керували науковою працею асистентів та студентів-правників ХІНГ. Так, 
у О. Ф. Євтихієва працювали Н. І. Булгаков та А. Ф. Дедусенко. Перший 
досліджував питання спеціальної частини адміністративного права, потім 
зосередив увагу на проблемах законодавства про охорону праці, а згодом 
став вивчати кримінальне право. А. Ф. Дедусенко цікавився французькою 
школою адміністративного права та досліджував земельне право й аграр-
ну політику в Росії та Західній Європі1422. До речі, дослідницькі здібності 

1419  В Научный комитет при Наркомосе. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 
та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 58.

1420  Загальний звіт Укрголовнауки про роботу науково-дослідних кафедр України за 
1923/24  р. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. 
Спр. 951. Арк. 3.

1421  Протокол заседания научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-
ва» 14.ХІ. 1923 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади і управ. України). Ф. 166. 
Оп. 2. Спр. 476. Арк. 60.

1422  Отчет о занятиях действительного члена научно-исследовательской кафедры «Пробле-
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А. Ф. Дедусенко виявив ще при підготовці студентської випускної робо-
ти «Правові основи нового земельного устрою», яку захистив у ХІНГ в 
1922 році1423. Асистенти ХІНГ С. Н. Ландкоф та Я. І. Рапопорт розробляли 
питання цивільного права під керівництвом В. М. Гордона. Згодом до ак-
тивної наукової праці в галузі цивільного права долучився й С. Й. Вільнян-
ський. Криміналістичні дослідження під керівництвом О. Д. Кисельова вів 
асистент С. П. Штернман1424. 

Зауважимо, що така співпраця допомагала професорам підбирати канди-
датів на посади аспірантів кафедри. І вже у 1924 р. Я. І. Рапопорт (у квітні) 
та А. Ф. Дедусенко (у жовтні) були зараховані аспірантами. Цього ж року 
науковим співробітником кафедри став М. Ф. Матвієвський (колишній лек-
тор Кам’янець-Подільського університету) та аспірантом – Р. М. Бабун1425. 
Дійсними членами кафедри були обрані М. М. Гродзинський, В. Л. Кобалев-
ський, В. М. Корецький, А. С. Ратнер. Тоді ж М. І. Палієнко клопотав про 
переведення із Одеси М. С. Розентула, проте на посаді аспіранта його не 
затвердили1426. І ще ряд відомих правознавців виявили бажання працювати 
на кафедрі: дійсними членами – О. Л. Маліцький, Г. Є. Семенова, О. М. Глад-
стерн; науковими співробітниками – С. Й. Вільнянський та С. Н. Ландкоф. 
Щоправда, НКО не поспішало затверджувати їх на посадах. Скажімо, клопо-
тання щодо С. Н. Ландкофа, О. М. Гладстерна, С. Й. Вільнянського залиша-
лося без розгляду більше двох років. Навіть позитивний висновок про праці 
вчених, підготовлений співробітниками ВУАН, не вплинув на цей процес – 
Укрголовнаука його відхилила1427.

мы современного права» профессора Евтихиева А. Ф.  за время от 1 ноября 1922 года по 1 апре-
ля 1923 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. 
Спр. 476. Арк. 44; Отчет о работе по научно-исследовательской кафедре проф. А. Ф. Евтихиева. 
ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. 
Арк. 76.

1423  Отчет о деятельности юридического факультета Харьковского института народного хо-
зяйства за время от 1 января по 1 июля 1922 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 
та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1139. Арк. 30.

1424  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-
ва» проф. В. М. Гордона за полугодие до 1.1.1924 года. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих 
органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 83.

1425  Там само. Арк. 87.
1426  Протокол заседания научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-

ва» 14. ХІ.1923 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади і управ. України). Ф. 166. 
Оп. 2. Спр. 476. Арк. 60; Выписка из протокола заседания президиума Научного комитета Нар-
компроса 1.ІV. 1924 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 97.

1427  Витяг з протоколу № 10 засідання Великої Президії Укрнауки Наркомосу УСРР від 
28.ІІ.1927 р. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 6. Спр. 5619. Арк. 58.
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У 1924 р. у центрі наукових досліджень кафедри перебували питання ви-
вчення конституції, ЦК, ЦПК та проекту Торгового зводу. У перспективі пла-
нувалося вивчати методи викладання в «школі права», зокрема, американ-
ський метод практичного вивчення права. Було налагоджено зв’язки кафедри 
з наркоматами. Співпраця з НКЮ включала розробку основ торговельного 
законодавства, а з законодавчою комісією Наркомату внутрішньої торгівлі 
– написання проектів законів про фірму та купівлю-продаж із розстрочкою 
платежу1428.

Професори та аспіранти кафедри вели педагогічну діяльність на правово-
му факультеті ХІНГ (читали лекції, вели практичні заняття, були постійними 
учасниками семінарів підвищеного типу, працювали в правовому кабінеті, 
керували студентськими роботами). Викладачі ж факультету залучалися до 
наукових досліджень кафедри, щоправда, офіційно її співробітниками були 
не всі. Щодо кадрового питання, то на кафедрі НКО дотримувалися позиції 
брати осіб «близьких духу радянського юридичного будівництва»1429, тобто, 
перевагу мали надавати не працівникам і випускникам вишів, а марксис-
там та юристам-практикам. Так чи інакше, але у вересні 1925 р. на кафе-
дрі працювало вже 22 особи та двоє були кандидатами: в дійcні члени по 
секції кримінального права – В. С. Трахтеров та в наукові співробітники по 
секції державного права – І. М. Сіяк. Згодом дійсним членом кафедри став 
М. Й. Рейхель, а Я. К. Белкот-Евміник та О. І. Хоменко – аспірантами, і ка-
федра вже об’єднувала 25 співробітників. Щоправда, лише три дійсні члени 
(О. Л. Маліцький, Г. Є. Семенова, М. Й. Рейхель) та три аспіранти (О. І. Хо-
менко, Л. С. Дубінський, М. М. Романюк) були партійними.

Після смерті В. М. Гордона кафедру очолив М. І. Палієнко. До роботи 
залучалися все нові наукові сили, переважно аспіранти. У 1926 р. кафедра 
звітувала про переведення у вищий розряд трьох науковців (два наукові 
співробітники стали дійсними членами, один аспірант – науковим співро-
бітником). Так, аспірант О. М. Одарченко після публічного захисту праці 
«Взаємовідношення закону та адміністративного розпорядження в радян-
ському праві» став науковим співробітником1430. Натомість аспіранти, які 
не виявили активності чи успіхів у науковій праці, були відраховані. Після 

1428  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-
ва» проф. В. М. Гордона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 94.

1429  Виписка из протокола заседания Президиума Научного комитета НКО от 19.ІІІ.1924 г. 
ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. 
Арк. 85.

1430  До Укрнауки. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5619. Арк. 18.



474 Розділ 6

закінчення 3-річного аспірантського стажу в 1926 р. І. Л. Рахмілевич та 
Г. О. Соколовський вибули зі складу кафедри1431. А в наступному році ка-
федра звітувала про чотирьох відрахованих1432. Відтак склад кафедри по-
стійно змінювався. У 1926 р. налічувалося 35 науковців. Найчисельнішою 
була секція публічного права 16 осіб (п’ять дійсних членів, три наукові 
співробітники, вісім аспірантів). Секція цивільного права діяла у складі 
13 науковців (шість дійсних членів, два наукові співробітники, п’ять аспі-
рантів), а секція кримінального права – шість осіб (три дійсні члени та три 
аспіранти)1433.

Вже через рік на кафедрі працювало 33 особи (13 дійсних членів, шість 
наукових співробітників та 14 аспірантів). Дійсними членами секції пу-
блічного права були М. І. Палієнко (керівник кафедри і секції), О. Ф. Єв-
тихієв, О. Л. Маліцький, В. Л. Кобалевський, науковими співробітниками 
– І. М. Сіяк, М. Ф. Матвієвський, О. М. Одарченко, аспірантами – Г. В. Алек-
сандренко, М. М. Романюк, Л. Е. Березов, П. С. Трублаєвич, Г. В. Содін, 
К. Й. Берновський. Професори Б. В. Попов (керівник секції), В. І. Сливиць-
кий, В. М. Корецький, А. С. Ратнер, С. Є. Сабінін, Г. Є. Семенова були ді-
йними членами секції цивільного права. Як наукові співробітники секції 
працювали С. Й. Вільнянський, С. Н. Ландкоф, Р. М. Мельник та як аспі-
ранти – Я. І. Рапопорт (секретар кафедри), М. В. Гордон, Л. С. Дубінський, 
Л. А. Бродська, О. С. Компанієць. Секція кримінального права функці-
онувала у складі  трьох дійсних членів (О. Д. Кисельов (керівник секції), 
М. М. Гродзинський, В. С. Трахтеров) та двох аспірантів (В. М. Натансон та 
Я. К. Белкот-Евміник)1434.

У 1927 р. дійними членами кафедри були обрані професори М. М. Лозин-
ський (Празький український університет) та О. Р. Гюнтер (Владикавказький 
політехнічний інститут), а пізніше науковими співробітниками – О. Л. Фе-
доров, І. Л. Цьокан, аспірантами – П. І. Блінов, С. Л. Фукс, І. І. Жагелєв, 
В. Г. Гранберг. Водночас було оголошено новий набір на п’ять аспірантських 
посад. На 1 січня 1928 р. склад кафедри становив вже 39 осіб (16 дійних чле-

1431  Про склад аспірантів. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. Укра-
їни). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5610. Арк. 10; Белкот Я. Науково-дослідна катедра «Проблеми сучасно-
го права» при Харківському інституті народного господарства. Червоне право. 1926. № 17–18. 
С. 863.

1432  Звіт науково-дослідної катедри «Проблеми сучасного права» при ХІНГ. Наука на Украї-
ні. 1926/1927. № 2–4. С. 224. 

1433  Белкот Я. Науково-дослідна кафедра «Проблеми сучасного права» при Харківському ін-
ституті народного господарства. Червоне право. 1926. № 17–18. С. 863.

1434  Звіт науково-дослідної катедри «Проблеми сучасного права» при ХІНГ. Наука на Украї-
ні. 1926/1927. № 2–4. С. 223. 
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нів, п’ять наукових співробітників та 18 аспірантів)1435. Професор Г. І. Вол-
ков, який у 1929 р. був затверджений дійсним членом секції кримінального 
права, став її керівником. Того ж року співробітником кафедри був затвер-
джений І. К. Сухоплюєв, а в 1930 р., після захисту кваліфікаційної роботи, 
– С. Л. Фукс. У жовтні 1929 р. кафедра поповнилася новими аспірантами 
– В. Д. Синіциним, П. Н. Бабічем та М. Є. Карпенком1436. В окремих докумен-
тах серед імен аспірантів зустрічається й прізвище Більшай1437.

Важливо зазначити, що лише окремі співробітники установи отримували 
зарплатню. Керівник кафедри, керівники секцій і один дійсний член отри-
мували 50 % зарплатні, ще один дійсний член (М. М. Лозинський) – 100 % 
і лише чотири із 18 аспірантів мали стипендію (один – 150 крб., та три – по 
100 крб.)1438. Таким чином, більшості аспірантів доводилося заробляти на 
життя, працюючи в різноманітних установах, що відволікало їх від система-
тичної наукової праці.

Водночас скрутний матеріальний стан самої кафедри не давав змоги 
організувати належну колективну працю. Установа діяла в ХІНГ, користу-
валася інститутською бібліотекою, але не мала навіть власного кабінету. 
Фінансування ледве вистачало на нову літературу, зокрема зарубіжну. Що-
правда, кафедрі вдалося налагодити обмін книжками із деякими закордонни-
ми установами. Так, у 1925 р. за підтримки професора С. С. Дністрянського 
Український університет в Празі передав кафедрі свої наукові видання1439. 
Відсутність наукових відряджень (упродовж 1926–1928 рр. кафедра не мала 
жодного закордонного відрядження, а в 1927/28 н. р. навіть у межах СРСР) 
руйнувала й ті 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: підрядні угоди; ультимативні позови; за-
кон та звичай в радянському праві; радянська родина та шлюбне право; по-
няття конкурентного права; проблеми міжнародного торговельного права; 

1435  Звіт Харківської науково-дослідної кафедри «Проблеми сучасного права» за 1927–28 
академічний рік. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 8. Спр. 433. Арк. 44.

1436  Витяг з протоколу № 5 Центральної аспірантської комісії. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 
вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5619. Арк. 133.

1437  Список знов прийнятих аспірантів. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5619. Арк. 99.

1438  Звіт Харківської науково-дослідної кафедри «Проблеми сучасного права» за 1927–28 
академічний рік. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 8. Спр. 433. Арк. 45.

1439  Белкот Я. Науково-дослідна кафедра «Проблеми сучасного права» при Харківському ін-
ституті народного господарства. Червоне право. 1926. № 17–18. С. 863.
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несумісна конкуренція в радянському праві; комісійні угоди в радянському 
праві; заходи соціального захисту до дефективних праволомців; досягнення 
карного розшуку в Західній Європі; сучасний кримінальний процес; соціа-
лізм та держава; сучасне французьке адміністративне право; проблеми марк-
систської теорії права; державне право радянських та зарубіжних країн1440. 
До планової та систематичної роботи кафедра спробувала перейти вже у 
1928 році. Все частіше відбулися її загальні засідання та засідання окремих 
секцій, на яких заслуховували доповіді, дискутували з актуальних правових 
питань, обговорювали проекти нових кодексів. Звіти про такі зібрання дру-
кували на шпальтах «Вісника радянської юстиції». Збереглися відомості про 
щонайменше 29 таких зібрань. Контролю з боку кафедри піддавалася індиві-
дуальна праця аспірантів (доповіді, участь в дискусіях тощо).

Операційний план роботи кафедри на 1928/29 н. р. передбачав колек-
тивні дослідження. Скажімо, секція публічного права мала розробляти по-
рядок розгляду законодавчих актів УСРР та на замовлення НКЮ вивчати 
особливості українського державного права порівняно з державним правом 
інших радянських республік. До речі, в архіві є цікавий документ «Техніка 
складання законопроектів», де виписані рекомендації щодо спрощення та 
поліпшення порядку проходження законодавчих актів і раціоналізації зако-
нодавчого процесу1441. Це розроблені секцією публічного права пропозиції 
щодо підготовки, оголошення, тлумачення законопроектів та розмежуван-
ня законодавчих функцій між органами. Натомість секція цивільного права 
планувала переглянути цивільний кодекс УСРР, досліджувати особливості 
українського цивільного права та питання спрощення цивільного процесу. 
Вивчення особливостей українського кримінального права в системі радян-
ського права та спрощення кримінального процесу було в планах секції кри-
мінального права1442. 

Улітку 1929 р. Укрголовнауки НКО затвердило клопотання кафедри про 
створення секції історії правових інститутів під керівництвом В. М. Корець-
кого. Секція мала розробляти проблеми загальної історії права та проблеми 
методології і методики історії права, історії революції права (відповідно до 
побажань секції права Комуністичної академії) та історії окремих правових 
інститутів. Тематику досліджень щодо методології секція повинна була узго-

1440  До Укрнауки. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5619. Арк. 18–19.

1441  Техніка складання законопроектів. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5619. Арк. 116–118.

1442  Звіт Харківської науково-дослідної кафедри «Проблеми сучасного права» за 1927–28 
академічний рік. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 8. Спр. 433. Арк. 47.
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джувати з Інститутом марксизму, а питання історії українського права – з Ко-
місією для виучування історії західноруського та українського права ВУАН 
та секцією історії українського права кафедри української культури1443. Але 
розгорнути свою роботу секції не вдалося.

Хоч діяла кафедра порівняно недовго, проте за час свого існування зробила 
істотний внесок як у підготовку наукової зміни, так і в розвиток науки радян-
ського права. Всю наукову діяльність кафедри в період з 1921 по 1930 рр. мож-
на 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 теорій в зарубіжній літературі.

Якщо говорити про законотворчість і коментування кодексів, то спочатку 
до цієї роботи залучали окремих учених і лише з часом вона набула характеру 
колективної праці. Так, учасниками комісії по складанню КК УСРР 1922 р. 
були професори В. С. Трахтеров та М. М. Гродзинський. У діяльності Комісії 
з розгляду законодавчих пропозицій, де готувався КК УСРР 1927 р., брав 
участь В. С. Трахтеров, а в перегляді КПК УСРР – О. Д. Кисельов. До роз-
робки проектів ЦК УСРР та ЦПК УСРР залучалися В. М. Гордон, Б. В. По-
пов, А. С. Ратнер, С. Є. Сабінін, В. Й. Вільнянський. Професор В. М. Гордон, 
як завідувач правового відділу Наркомату внутрішньої торгівлі, розробляв 
основи конкурсного, біржового, банківського права, а разом із А. С. Ратне-
ром та С. Н. Ландкофом – законопроекти про фірму, про торговий реєстр, 
про акціонерні компанії за участю державного капіталу, про купівлю-про-
даж у розстрочку платежу, про заставу товарів в обігу1444. В. М. Гордон був 
ініціатором створення Торгового кодексу, при Наркоматі внутрішньої торгів-
лі ним була організована комісія по перегляду Торгового зводу, у діяльності 
якої брали участь Б. В. Попов, В. І. Серебровський, С. Є. Сабінін, В. М. Ко-
рецький, А. С. Ратнер1445. Вчені кафедри (В. І. Сливицький, В. М. Гордон, 
С. Н. Ландкоф, Я. І. Рапопорт, М. І. Палієнко) обговорювали проект ко-
дексу господарських законів (1927 р.)1446. Активну законопроектну роботу 
вели М. І. Палієнко (долучився до розробки Конституції УСРР 1929 р.) та 

1443  До Головнауки НКО. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. Укра-
їни). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5619. Арк. 126.

1444  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-
ва» проф. В. М. Гордона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 93.

1445  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-
ва» проф. В. М. Гордона за полугодие до 1.1. 1924 года. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих 
органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 83.

1446  В Харьковской научно-исследовательской кафедре «Проблемы современного права». 
Вестник советской юстиции. 1928. № 2. С. 54–56. 
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О. Ф. Євтихієв (брав участь у розробці та обговоренні адміністративного ко-
дексу УСРР 1929 р.).

Матеріали до коментарів КК УСРР, РРФСР 1922 і 1926–1927 рр. та 
порівняльний коментар до книги «Уголовные кодексы УССР и РСФСР. 
Сравнительный текст и комментарий» (Харків, 1929 р.) підготували Г. І. Вол-
ков, М. М. Гродзинський, О. Р. Гюнтер, О. Ф. Євтихієв, О. Д. Кисельов, 
С. Н. Ландкоф, В. М. Натансон, В. С. Трахтеров. Зауважимо, що такі авторські 
науково-практичні коментарі часто друкували окремими брошурами. Напри-
клад, О. Р. Гюнтер видав: «Общая часть Уголовного кодекса», «Должностные 
преступления», «Хозяйственные преступления», «Контрреволюционные 
преступления»; В. М. Натансон: «Половые преступления», «Преступления 
против личности»; Г. І. Волков: «Имущественные преступления». М. М. Гро-
дзинський та В. М. Натансон коментували КПК УСРР.

Коментар до ЦК УСРР готували: В. М. Гордон (зобов’язальне право), 
Б. В. Попов (позовна давність), А. С. Ратнер (види товариств), В. І. Сли-
вицький (суб’єкти, об’єкти права, вчення про угоди). Теоретично-практич-
ний коментар нового ЦПК УСРР 1929 р. писали Б. В. Попов, С. Н. Ландкоф, 
С. І. Вільнянський, М. В. Гордон, Л. С. Дубінський, Я. І. Рапопорт, С. Л. Фукс, 
В. Г. Гранберг. У 1925 р. С. Н. Ландкоф підготував науково-практичні комен-
тарі закону про купівлю-продаж в розстрочку платежу, правил про торгів-
лю та аналіз системи господарського права. Він же коментував ЦК РРФСР 
(суб’єкти прав). Під його редакцією у 1928 р. вийшов збірник «Законы и 
правила по внешней торговле» (друге, україномовне видання надрукували в 
1930 р.), до його підготовки долучилися І. І. Жагелєв і Я. І. Рапопорт.

Члени кафедри вели плідну наукову роботу, були учасниками Всеукра-
їнських з’їздів працівників радянської юстиції. Так, вже на І з’їзді (1922 р.) 
виступили: О. Ф. Євтихієв («Методы теоретической подготовки работников 
советской юстиции»), О. Л. Маліцький («Об укреплении судебного аппара-
та и об усилении судебного контроля»). На ІІ з’їзді (1924 р.) доповідачами 
були: О. Л. Маліцький «Вопросы гражданского судоустройства», Б. В. По-
пов «Прокурорский надзор в области следствия и дознания», Г. Є. Семено-
ва «О мерах повышения квалификации судебных работников в постановке 
юридического образования», Ю. П. Мазуренко «Украинизация судебных 
учреждений», Ткачів «О трудсесиях». На ІІІ з’їзді (1926 р.) – М. М. Рома-
нюк «О юридической помощи населению на Украине». На нараді завідуючих 
Губернськими відділами юстиції (1922 р.) виступали О. Л. Маліцький («Об 
адвокатуре»), М. Й. Рейхель («О переходе на местные средства»), Г. Є. Семе-
нова («О гражданской политике Нарсуда»).
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У квітні 1925 р. вчені кафедри були й серед учасників Першої Всеу-
країнської наради юрисконсультів держпромисловості. З доповідями ви-
ступили А. С. Ратнер («Об изменении ГПК с точки зрения интересов 
госпромышлености и госторговли», «Об институте поставки в советском за-
конодательстве», «Объем прав и обязанностей в госбюджетных учреждениях 
в их хозяйственной деятельности и в частности их право обязывать векселя-
ми»), Б. В. Попов («О ст. 137 ГК УССР в особой редакции»), С. Й. Вільнян-
ський («О правовых условиях имущественного оборота госпредприятий»), 
С. Н. Ландкоф («Арбитражные комиссии и наши суды»).

Кафедра співпрацювала з радянськими установами. У 1923 р. почала ді-
яти Харківська колегія адвокатів, створена на підставі «Положення про ад-
вокатуру» від 2 жовтня 1922 року. До першого її складу увійшли І. М. Сіяк 
(голова президії), Б. П. Куліков (заступник голови). А згодом членом колегії 
став В. М. Натансон. Секція цивільного права на замовлення НКЮ розро-
бляла проект системи і кодексу господарчих законів УСРР1447. Правознавці 
кафедри долучилися до створення УЮТ. Для його засідань щонайменше 45 
доповідей підготовлені юристами кафедри (додаток Щ). Значна кількість 
харківських учених працювала в Раді з’їздів промисловості, торгівлі і тран-
спорту УСРР (В. М. Гордон, А. С. Ратнер, С. Н. Ландкоф, С. Й. Вільнян-
ський, М. В. Гордон, Я. І. Рапопорт). Вчені кафедри (І. М. Сіяк, Г. І. Волков, 
Ю. П. Мазуренко, Г. Є. Семенова, Р. М. Бабун) тримали тісний звʼязок із ка-
федрою права (створювалася як кабінет (у 1926 р.), потім як комісія (1928 р.) 
Українського інституту марксизму-ленінізму1448. А в 1927/28 н. р. секція пу-
блічного права разом з комісією права інституту підготувала висновок на 
проект Конституції УСРР. 

Професор О. М. Гладстерн був одним із засновників ВУНАС, заступником 
голови та співредактором часопису «Східний світ». Науковець очолив деле-
гацію українських учених, які відвідали Туреччину (1926–1927 рр.). У рам-
ках цієї поїздки професор читав лекції на юридичному факультеті в Ангорі. 
До роботи ВУНАС долучалися й інші вчені кафедри: спочатку О. Р. Гюнтер 
та О. Ф. Євтихієв, а після організації Українського науково-дослідного ін-
ституту сходознавства заступником голови інституту, співробітником кафе-
дри економіки та політики і керівником кафедри права (січень 1930 р.) став 

1447  Звіт Харківської науково-дослідної кафедри «Проблеми сучасного права» за 1927–28 
академічний рік. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 8. Спр. 433. Арк. 45.

1448  Організація кафедри права при Всеукраїнському інституті марксизму-ленінізму. Вісник 
радянської юстиції. 1929. № 4. С. 186. 



480 Розділ 6

О. М. Гладстерн, а Л. Е. Березов, Г. В. Содін, П. С. Трублаєвич – співробітни-
ками кафедри права1449. 

Інтенсивно співпрацювала кафедра з правовим факультетом ХІНГ. Члени 
кафедри не лише читали лекції, вели практичні заняття, керували роботою 
семінарів підвищеного типу та студентськими гуртками, а й організовували 
спільні засідання науково-дослідних кафедр інституту. Наприклад, у 1927 р. 
відбулося спільне урочисте засідання кафедр «Проблеми сучасного права» 
і «Світового господарства» ХІНГ, де юристи прочитали дві доповіді: «Про-
летарская революция и ее достижения в области права» (М. І. Палієнко), 
«Основные достижения марксистской (ленинской) теории права за 10 лет 
пролетарской революции» (В. І. Сливицький)1450.

За активної участі членів кафедри видавалися журнали «Вісник радян-
ської юстиції», «Червоне право». Вчені були постійними дописувачами 
часопису «Право и жизнь». А вже у 1927 р. Укрголовнаука частково ви-
ділила кошти на друк першого збірника праць кафедри1451, де оприлюд-
нили свої наукові результати М. І. Палієнко, О. Ф. Євтихієв, Б. В. Попов, 
В. І. Сливицький, В. М. Корецький, О. Л. Маліцький, В. С. Трахтеров, 
М. М. Гродзинський, Г. Є. Семенова, С. Н. Ландкоф, С. Й. Вільнянський, 
Я. І. Рапопорт, О. С. Компанієць, Г. В. Александренко. Згодом вийшов 
другий номер збірника, де свої розвідки опублікували В. Л. Кобалев-
ський, М. Ф. Матвієвський, О. М. Одарченко, В. М. Гордон, С. Л. Фукс, 
Б. В. Попов, О. Д. Кисельов1452. У наступних випусках (в серії «Праці ка-
федри…») надрукували монографії Г. В. Александренка (кн. 3), В. М. Ко-
рецького (кн. 4) та В. С. Трахтерова (кн. 5)1453. У 1929 р. кафедра клопота-

1449  Український науково-дослідний інститут сходознавства. Східний світ. 1930. № 3. С. 251.
1450  Объединенное заседание научно-исследовательских кафедр «Проблемы современного 

права» и «Мирового хозяйства» при Х.И.Н.Хоз., посвященное 10-летию Октябрьской револю-
ции. Вестник советской юстиции. 1927. № 21–22. С. 748–749.

1451  Сборник статей кафедры «Проблемы современного права» и правового факультета 
Харьковского института народного хозяйства, посвященных памяти академика, профессора 
В.М. Гордона. Харьков: Госиздат Украины, 1927. 322 с.

1452  Збірник статей кафедри «Проблеми сучасного права» та правничого факультету Хар-
ківського інституту народного господарства. Харків: шк. друкар. діла ім. А. Багинського, 1928. 
Кн. 2. 163 с. 

1453  Александренко Г. В. Автономні республіки та автономні області в союзі РСР. Праці кафе-
дри «Проблеми сучасного права» і правового факультету Інституту народного господарства 
в Харкові. Харків: шк. друк. діла ім. А. Багинського, 1928. Кн. 3. 118 с.; Корецкий В. М. Очерки 
международного хозяйственного права. Труды кафедры «Проблемы современного права» и пра-
вового факультета Харьковского института народного хозяйства. Харьков: ХИНХ, 1928. Кн. 
4. 134 с.; Трахтеров В. С. Кримінальна відповідальність психічно неповновартих. Праці кафе-
дри «Проблеми сучасного права» та Правничого інституту народного господарства. Харків: 
Держтрест «Харполіграф», школа ФЗУ ім. А. В. Багинського, 1930. Кн. 5. 256 с.
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ла про виділення коштів для друку габілітаційних праць Я. І. Рапопорта 
та М. В. Гордона1454. 

Натомість індивідуальний творчий доробок членів кафедри становить 
десятки монографій, підручників та посібників, сотні наукових статей і до-
повідей.

6.4. Науково-дослідна кафедра «Сучасних правових 
проблем» Одеського інституту народного 
господарства (1923–1930)

Кафедра «Сучасних правових проблем» (проектувалася під назвою «Су-
часних правових ідей і законодавства»), так само як і харківська кафедра 
«Проблеми сучасного права», була утворена при виші – Одеському інсти-
туті народного господарства. Завдання, які мала вирішувати кафедра, 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 Наукового комітету НКО були направлені пропо-
зиції щодо її структури. 

Пропонувалося утворити три секції: соціології і публічного права (ке-
рівник О. Я. Шпаков, дійсні члени – П. Е. Казанський (міжнародне право), 
О. С. Мулюкін (історія публічного права), П. М. Толстой (державне та адміні-
стративне право), наукові співробітники – Г. І. Тіктін, М. П. Караджі-Іскров, 
М. Ш. Розентул), кримінології і пенології (керівник – Е. Я. Немировський, 
дійсний член – П. О. Михайлов, науковий співробітник – О. П. Френкель) 
та цивільного права і процесу (керівник – Є. В. Васьковський, дійсні чле-
ни – С. А. Єгіазаров (приватноправові відносини східних народів), О. І. По-
кровський (сімейне право), О. А. Бугаєвський (цивільний і торговий процес), 
наукові співробітники – Д. Ф. Блюменфельд, Л. Ф. Турчанович)1455. Очолити 
кафедру мав О. Я. Шпаков. До практичної ж реалізації ідеї приступили лише 
у січні 1923 р., а офіційно відкрилася кафедра 1 квітня. До цього часу по Оде-
сі прокотилася хвиля арештів. Найбільш «шкідливі для радянської влади» 
професори потрапили під адміністративну висилку. Структура і персональ-

1454  До НКО. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 6. Спр. 5619. Арк. 122.

1455  Схема исследовательских кафедр в Одессе, представленная на утверждение Научного 
комитета. Наука на Украине. 1922. № 3. С. 241; Кафедра современных правовых идей и законо-
дательств. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. 
Спр. 432. Арк. 12.
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ний склад кафедри були кардинально змінені, тому роботу розпочали лише її 
керівник професор Е. Я. Немировський, науковий співробітник О. П. Френ-
кель та аспірант К. А. Чертков (випускник правового факультету ОІНГ, який 
у 1922 р. захистив дипломну роботу «Умовне засудження»).

Установа мала здійснювати наукову, науково-педагогічну, науково-сус-
пільну діяльність, готувати наукові кадри та видавати наукову літературу. Ка-
федральною темою дослідження в 1923/24 н. р. було заявлене питання фак-
тичного проведення в життя постанов про неповнолітніх правопорушників у 
реформаторіях1456. Однак за такого нечисленного складу розгорнути активну 
діяльність не вдалося. Вся робота колективу була спрямована на розробку про-
блем кримінального права, а конкретні дослідницькі завдання обмежувалися 
тематикою двох її працівників. Питання застосування КК УСРР та КПК УСРР 
вивчав Е. Я. Немировський, а О. П. Френкель досліджувала етіологію злочин-
ності, заходи боротьби зі звичною і професійною злочинністю та пенітенціар-
ну техніку. Наукова праця аспіранта К. А. Черткова полягала насамперед у ви-
вченні літератури. Та вже в листопаді його відрахували через відсутність пар-
тійного квитка. Навесні 1923 р. Е. Я. Немировський клопотав про зарахування 
науковим співробітником кафедри М. М. Гарт – випускницю юридичного фа-
культету ОВЖК, яка вже мала досвід роботи у Москві в інституті радянського 
права та в комуністичному університеті ім. Я. М. Свердлова1457. Рекомендацію 
їй надав І. А. Хмельницький (на той час – голова секції наукових робітників 
Одеського відділу Союзу робітників освіти). Однак у складі кафедри вона не 
з’явилася (згодом очолювала Іркутську прокуратуру). Тож станом на 1 лютого 
1924 р. кафедра мала всього двох членів. Щоправда, клопотання Е. Я. Неми-
ровського та «політична рекомендація» І. А. Хмельницького дали змогу, хоч і 
ненадовго, відновити в аспірантурі К. А. Черткова1458.

Питання про розширення діяльності кафедри знову постало у лютому 
1924 року. Тоді ініціювали утворити дві секції: публічного права та кримі-
нології. Втім швидко реалізувати плани не вдавалося. З одного боку, через 
фінансові проблеми, а з другого – через відсутність гідних, на думку радян-
ських функціонерів, претендентів на посади аспірантів. Тривала перепис-
ка Е. Я. Немировського з НКО лише у серпні увінчалася успіхом і два ви-
пускники ОІНГ, О. Ю. Дзюбін та С. Л. Косов, були зараховані аспірантами 

1456  Загальний звіт Укрголовнауки про роботу науково-дослідних кафедр України за 1923/24 
р. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 4. Спр. 951. 
Арк. 3.

1457  Уполномоченому Научного комитета. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 
та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 404. Арк. 5.

1458  Уполномоченому Научного комитета. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 
та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1190. Арк. 64.
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кафедри для ведення досліджень у галузі публічного права. Щоправда, ні 
керівника, ні самої секції публічного права ще не існувало. Тому аспірантам 
спочатку було запропоновано вивчати марксистську літературу із загальної 
теорії права та держави. Навесні 1925 р. аспірантами стали С. Л. Риков (у 
березні) та І. В. Кофман (у травні). Це дало змогу відновити клопотання про 
поділ кафедри на секції. І вже у серпні діяли дві секції: публічного права (ке-
рівник О. Я. Шпаков, затверджений на посаді 1 червня 1925 р., аспіранти – 
С. Л. Косов та О. Ю. Дзюбін) та кримінології (керівник Е. Я. Немировський, 
науковий співробітник О. П. Френкель (у 1925 р. переведена у дійсні члени, 
аспіранти С. Л. Риков та І. В. Кофман)1459. Згодом кафедра поповнилася ще 
двома працівниками, у жовтні 1925 р. аспірантом секції кримінології став 
викладач ОІНГ М. Л. Рудньов, а в 1926 р. аспірантом секції публічного права 
– Є. А. Шрабштейн.

Відтак тематика наукових досліджень потребувала уточнення. Секція 
кримінології продовжувала розробляти питання кримінального та кримі-
нально-процесуального кодексів і досліджувати етимологію злочинності. 
Е. Я. Немировський акцентував увагу на особливій частині криміналь-
ного права (злочини проти порядку управління, господарські злочини) 
та питаннях цивільного позову в кримінальному суді і зміні обвинува-
чення. О. П. Френкель займалася соціальним та психологічним вивчен-
ням ув’язнених у місцях позбавлення волі1460. Аспіранти С. Л. Риков та 
І. В. Кофман отримали індивідуальні програми наукових занять, які на-
самперед передбачали ґрунтовне опрацювання літератури з кримінально-
го права та процесу. У секції публічного права стали досліджувати між-
народні відносини з часу світової війни. О. Я. Шпаков розглядав матері-
али міжнародних конференцій та план Дауеса1461. Аспіранти С. Л. Косов і 
О. Ю. Дзюбін вивчали юридичну природу та методологію міжнародного 
права, історію розвитку міжнародно-правової думки, міжнародне право 
перехідного періоду та кодифікацію міжнародного права1462. У 1925/26 н. 

1459  Отчет о деятельности научно-исследовательской кафедры современных правовых идей 
в городе Одессе за период с 1 января по 1 июля 1925 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих 
органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 432. Арк. 28.

1460  План деятельности кафедра современных правовых проблем на 1925/26 академический 
год. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 
432. Арк. 34.

1461  Отчет о деятельности научно-исследовательской кафедры современных правовых идей 
в городе Одессе за период с 1 января по 1 июля 1925 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих 
органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 432. Арк. 28.

1462  Отчет о проделанной работе за период с октября 1924 г. по май 1925 г. аспирантов на-
учно-исследовательской кафедры современных правовых проблем, секции публичного права 
Александра Юлиановича Дзюбина и Семена Леонидовича Косова. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 
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р. секція намітила розробку питань Версальського миру та вивчення еконо-
міки і політики Сходу, зокрема Китаю1463. Поява сходознавчих досліджень 
у тематиці кафедри виникла найімовірніше тому, що члени кафедри стали 
співпрацювати з Одеською філією ВУНАС.

У 1926 р. робота аспірантури була поставлена під чіткий контроль. Кафе-
дрою було розроблено трирічний план підготовки аспірантів. Їм пропонува-
ли: а) пройти теоретичну підготовку за спеціалізацією, включаючи вивчення 
марксистської літератури; б) готувати періодичні інформаційні та наукові 
письмові доповіді, а в кінцевому підсумку – подати письмове дослідження 
на одну із запропонованих тем; в) відвідувати судові засідання та місця по-
збавлення волі; г) брати участь у роботі юридичного товариства, семінарів 
підвищеного типу ОІНГ та долучатися до ведення практичних занять зі сту-
дентами. 

Тож план роботи аспірантів секції кримінології передбачав вивчення те-
орії кримінального права (перші півтора року загальна частина, наступні – 
особлива). Для підготовки доповідей І. В. Кофману були запропоновані теми 
про небезпечне становище як підставу репресій, про спірні питання науки 
про замахи, про конструкцію підробки та підробку в КК, про заходи проти 
звичних і професійних лиходіїв та про інститут віддання під суд. Аспірант 
М. Л. Рудньов міг писати про неозначені присуди, про відповідальність за 
необережні делікти, про господарчі злочини, про короткотермінове позбав-
лення волі і її еквіваленти, досліджувати історію та сучасне становище пу-
блічного й приватного обвинувачення1464. Аспірант С. Л. Риков мав вивчати 
питання вільного правотворення судді, стан судді та його ставлення до за-
кону в стародавньому світі, рішення юристів у Стародавньому Римі, суд і 
звичай, судовий прецедент в Англії, закон і суд в епоху просвітництва і обме-
ження ролі судді, роль судді в ХІХ ст., аналогію, школу вільного права, най-
важливіші течії цієї школи, червоне право та соціалістичну правосвідомість, 
радянські КК і ЦК і роль судді при їх дії1465. Між тим він, як голова цивільно-
го відділу Окружного суду та викладач цивільного права юридичних курсів, 
віддалився від роботи секції кримінології, через що було запропоновано пе-

вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 432. Арк. 30–31.
1463  План деятельности кафедры «Современных правовых проблем» на 1925/26 академиче-

ский год. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. 
Спр. 432. Арк. 34.

1464  План роботы кафедри «Сучасних правових проблем». ЦДАВОУ (Центр. держ. архів ви-
щих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 432. Арк. 41.

1465  Программа и план роботы аспиранта Рыкова, представленный руководителем кафедры. 
ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 5. Спр. 738. 
Арк. 900.
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ревести його до цивілістичної секції, про відкриття якої кафедра клопотала 
перед НКО1466. Керівником нової секції пропонувалося затвердити професо-
ра ОІНГ І. Я. Фааса. Однак дозволу утворити таку секцію не надійшло. 

Аспіранти секції публічного права перший рік мали опанувати поняття, 
джерела, історію міжнародного права та історію міжнародно-правових зно-
син РСФСР та СРСР. Другий рік відводився для вивчення суб’єктів міжна-
родного права, державної влади, державної території. Міжнародні відносини, 
спільність інтересів держав, правові норми суходільної і морської війни тощо 
студіювали аспіранти третього року навчання. Письмові роботи С. Л. Косова 
мали торкатися питань Версальського мирного договору, Генуї, Гааги, Лозан-
ни, Брестського миру, історії дипломатичних стосунків Росії та Франції в епо-
ху Великої французької революції, Ліги націй та міжнародного суду в Гаазі. 
О. Ю. Дзюбін мав досліджувати функції консулів СРСР, позаземельність по-
слів, Женевську конвенцію, її пристосування до морської війни та каперів1467.

У 1926/27 н. р. кафедра поповнилася новими кадрами. Науковим співро-
бітником секції кримінології став Л. О. Піпер1468, аспірантами – випускники 
правового факультету М. Д. Шаргородський1469 та Н. І. Межберг1470 (проте 
вже у 1929 р. останній став аспірантом кафедри історії України інституту 
народної освіти). У списках співробітників кафедри з’явилося й прізвище 
С. М. Цареградського1471, а з 1928 р. у складі секції кримінології як аспірант 
став працювати П. Б. Франк1472. Загальний план роботи кафедри в той час 
майже не змінився. Лише секція кримінології розширила тематику, додав-
ши проблеми, пов’язані з Поправно-трудовим кодексом. У секції публічного 
права тривали дослідження конференцій (Генуезької, Вашингтонської, Ло-
заннської, Локарнської)1473. 

1466  Отчет о деятельности научно-исследовательской кафедры «Современных правовых про-
блем» за время с І.VІІ. 1925 по І.І.1926 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 432. Арк. 44.

1467  План роботы кафедры «Сучасних правових проблем». ЦДАВОУ (Центр. держ. архів ви-
щих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 432. Арк. 40–41.

1468  Пипер Леонид Орестович. Начато – 9 декабря 1926 г. – Окончено – 14 января 1928 г. 
ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 1104.

1469  Справа. Шаргородский Михаил Давидович. Начато – 14 августа 1923 г. Окончено –1926 
г. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 1323.

1470  Межберг Наум Исаакович. Начато – 18 ноября 1923 г. Окончено – 1926 г. ДАОО (Держ. 
архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 1056.

1471  Цареградский Семен Маркович. Начато – 1925 г. Окончено – 1927 г. ДАОО (Держ. архів 
Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 1298.

1472  Справа. Франк Павел Борисович. Почато – 1924/25 р. Закінчено – 1926/27 г. ДАОО 
(Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 1272.

1473  План роботы кафедры «Сучасних правових проблем». ЦДАВОУ (Центр. держ. архів ви-
щих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 432. Арк. 40.
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Після смерті професора О. Я. Шпакова в 1927 р. фактично припинила-
ся 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 госпо-
дарства». Секція ж кримінального права й надалі працювала у складі керів-
ника, двох дійсних членів та п’яти аспірантів. Але відтоді повсякденною ро-
ботою кафедри мала стати боротьба з буржуазними ідеологічними теоріями 
та псевдомарксистськими течіями1474.

З часом професор Г. І. Тіктін домігся створення секції фінансової науки 
і фінансового права. Метою її діяльності мали стати аналіз і систематизація 
радянського досвіду в галузі публічно-фінансової і грошово-кредитної по-
літики та практики і перегляд традиційної теорії публічних фінансів і грошо-
во-кредитної справи. Були визначені й дослідницькі завдання, які охоплю-
вали кілька напрямів: 1) головні тенденції історичного розвитку радянської 
системи публічних фінансів; 2) основні теоретичні проблеми динаміки пу-
блічно-фінансової системи; 3) проблема раціоналізації публічних (держав-
них та місцевих) витрат; 4) вчення про фінансову і нефінансову (політичну) 
ефективність податків; 5) фінансовий план та бюджет; 6) проблема форму-
вання прибуткової частини бюджету; 7) фінансові взаємні стосунки Союзу 
і союзних республік; 8) фінансові і бюджетові права місцевих рад; 9) про-
блема фінансової бойової готовності і фінансування війни в умовах СРСР; 
10) сутність та види бюджетного фінансування народного господарства; 
11) теоретичні основи і практичні наслідки планування кредиту; 12) форми 
організації довготривалого кредиту1475. Уже наприкінці 1927 р. аспірантом 
секції став випускник-фінансист П. М. Марков1476. 

Головними ж науковими темами секції кримінології на 1928/29 н. р. зали-
шалися: вивчення радянських кодексів та соціальних факторів злочинності. 
Водночас співробітники секції досліджували суміжні питання карного права 
та медицини, типи сучасних праволомців, сутність обвинувального процесу, 
організацію захисту, структуру майнових злочинів1477. У цей період до робо-
ти секції долучився аспірант М. А. Бердичевський. Вдалося віднайти кілька 
анкет аспірантів кафедри, затверджених на посади в 1930 р.: Д. Т. Артухова, 

1474  Бердічевський М.А. В Одеській кафедрі «Сучасних правових проблем» (секція кримі-
нального права). Вісник радянської юстиції. 1929. № 4. С. 121.

1475  Операційний план секції фінансової науки і фінансового права в складі науково-дослідної 
кафедри «Сучасних правових проблем» при Одеському інституті народного господарства. ЦДА-
ВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 8. Спр. 431. Арк. 18.

1476  Характеристики на преподавателей. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 3. 
Спр. 10. Арк. 15.

1477  До Наркомосвіти. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 8. Спр. 431. Арк. 17.
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С. Ф. Бабенка, М. А. Копіловської та М. П. Трояна1478. Але вони вже не змо-
гли 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 ре-
зультати. У перші роки діяльності установи наукові здобутки були незначни-
ми, здебільшого це доповіді чи окремі праці, але згодом учені кафедри мали 
вже солідний науковий спадок. Одеські вчені, як і їх київські та харківські 
колеги, брали участь у складанні коментарів до радянських кодексів. Так, 
статті КК УСРР 1922 р. про злочини проти порядку управління коментував 
Е. Я. Немировський, статті про злочини проти особистості – О. П. Френкель. 
Професор Е. Я. Немировський брав участь і в підготовці коментарю КПК 
УСРР та нових кодексів 1926–1927 років. Він же, разом із О. П. Френкель, 
залучався до обговорення проекту Пенітенціарного кодексу.

Діяльність кафедри була тісно повʼязана з роботою як державних орга-
нів, практичних та науково-дослідних установ, так і товариств. Кафедра під-
тримувала зв’язки з Окружним судом, представники якого запрошувалися 
на її засідання. Водночас аспіранти кафедри головували в касаційних від-
ділах 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 (його заступник)1479.

Професор Е. Я. Немировський був членом Одеської колегії захисників. 
О. П. Френкель керувала кабінетом соціологічного та психологічного ви-
вчення особистості злочинців, організованому при Одеському БУПРі, пере-
твореному на Всеукраїнський кабінет з вивчення злочинності і злочинця. У 
діяльності кабінету брали участь й Е. Я. Немировський, М. Д. Шаргород-
ський, М. А. Бердичевський. 

У січні 1923 р. за підтримки кафедри було відкрито Одеське відділення 
УЮТ. Головою товариства став І. А. Хмельницький, секретарем – І. В. Коф-
ман. Кафедра налагодила тісну співпрацю з новою науковою установою. 

1478  Особиста карточка аспіранта, зареєстрованого Укрнаукою. Артухов Д.Т. ДАОО (Держ. 
архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1.Спр. 86. Арк. 1–3; Особиста карточка аспіранта, зареє-
строваного Укрнаукою. Бабенко С. Ф. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 
86. Арк. 15–16; Особиста карточка аспіранта, зареєстрованого Укрнаукою. Копіловська М. А. 
ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 121 – 123; Особиста карточка 
аспіранта, зареєстрованого Укрнаукою. Троян М.П. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. 
Оп. 1. Спр. 86. Арк. 222–223-а.

1479  Отчет о деятельности научно-исследовательской кафедры «Современных правовых про-
блем» за время с І.VІІ. 1925 по І.І. 1926 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 432. Арк. 44.
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Вчені не лише читали доповіді (викладачі ОІНГ мали щонайменше 45 висту-
пів у засіданнях відділення), а й Е. Я. Немировський був товаришем голови 
та керівником секції кримінології, а О. Я. Шпаков – керівником публічно-
правової секції товариства.

Із 1926 р. члени кафедри активно співробітничали з Одеською філією ВУ-
НАС. О. Я. Шпаков став заступником голови правління та членом політич-
но-економічного відділу. Під його керівництвом аспірант Є. А. Шрабштейн 
готував доповіді про соціально-економічний стан Близького Сходу1480. У 
1929 р. Є. А. Шрабштейн став делегатом ІІ Всеукраїнського з’їзду сходознав-
ців, обирався до секретаріату ІІ секції (економіка, політика, право) з’їзду та 
прочитав окрему доповідь про торгові взаємини з Персією. У роботі Одесь-
кої філії ВУНАС брав участь і аспірант М. Д. Шаргородський.

Однак відсутність стійких наукових звʼязків кафедри не лише закордонних, 
а й у межах країни, давалася взнаки. Численні клопотання вчених про науко-
ві відрядження відхилялися. У 1925 р. не отримав дозволу на відрядження в 
Берлін та Париж для ознайомлення з організацією реформаторіїв для неповно-
літніх Е. Я. Немировський. Було відмовлено кафедрі й у фінансуванні поїздки 
керівника і наукового співробітника кафедри до Москви у 1926 році1481.

Не менш цінною була й науково-педагогічна діяльність членів кафедри, 
яка полягала в тому, що Е. Я. Немировський, О. Я. Шпаков, О. П. Френ-
кель, 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 – факульта-
тив правопорушення неповнолітніх1482.  Інші аспіранти залучалися до роботи 
зі студентами в гуртках, а згодом стали викладачами ОІНГ: М. Д. Шаргород-
ський, П. Б. Франк, С. М. Цареградський, М. А. Бердичевський – правового 
факультету, П. М. Марков та Є. А. Шрабштейн – економічного1483.

Багатим є й індивідуальний творчий доробок співробітників кафедри, ви-
вчення якого допомагає повно і об’єктивно відновити історію становлення 
правових досліджень в Одесі в ранню радянську добу.

1480  Музичко О.М. Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олек-
сій Якович Шпаков (1868–1927): біографічний нарис : монографія. Одеса : Атлант, 2011. С. 135.

1481  План роботи кафедри «Сучасних правових проблем». ЦДАВОУ (Центр. держ. архів ви-
щих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 432. Арк. 41.

1482  План деятельности кафедры «Современных правовых проблем» на 1925/26 академиче-
ский год. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. 
Спр. 432. Арк. 34.

1483  Характеристики на преподавателей. ДАОО (Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 3. 
Спр. 10. Арк. 14–16.
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РОЗДІЛ 7 
ПРОБЛЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У ГАЛУЗІ ПРАВОЗНАВСТВА 
РАННЬОЇ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ

7.1. Становлення школи історії українського права, 
дослідження звичаєвого права 
та загальнотеоретичних проблем

Насамперед зауважимо, що початок досліджень українського права 
пов’язаний із формуванням наприкінці ХІХ ст. концепції «західно-

руського права» та на початку ХХ ст. школи істориків права України-Геть-
манщини. Перші ж спроби організувати вивчення історії українського 
права у вищій школі припадають на післяреволюційний період. В укра-
їнських 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 виші припинили свою діяльність. До того ж для радян-
ської влади сумнівною була не лише необхідність вивчення українсько-
го права, а й юриспруденції взагалі. Тому на правових факультетах інсти-
тутів 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 пра-
ва Великої Росії, Західної Росії і України», а з наступного року – знову 
як окремий курс – «Історію західноруського права» (із включенням історії 
українського права)1484. Щоправда, заснувати самостійну кафедру історії 
українського права в КІНГ не вдалося. У 1923 р. курс історії західнорусь-
кого права був скасований, а згодом із навчальних планів усіх правових 
факультетів вилучили й історію руського права. Радянські студенти-прав-
ники мали вивчати лише одну історико-правову дисципліну – історію пра-
вових інститутів. Тож наукові дослідження історії українського права у ви-

1484  Учебный план правового отделения КИНХ [192...]. ІР НБУВ (Інститут рукопису Нац. 
б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 40. Спр. 886. Арк. 1. 
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шах тоді не велися. Принагідно зауважимо, що програма з історії руського 
права та конспекти лекцій із історії західноруського і українського права 
М. П. Василенка, підготовлені для КІНГ, і нині зберігаються в Інституті 
рукопису НБУВ. Учений 10 квітня 1921 р. виступив із великою доповіддю 
«Нариси розвитку українського права» в Товаристві для виучування народ-
ного господарства та права України, що діяло при КІНГ. У цей самий пері-
од С. М. Іваницький-Василенко та П. К. Бонташ, професорські стипендіати 
М. П. Василенка, стали співробітниками Комісії для виучування історії за-
хідноруського та українського права ВУАН1485.

Між тим, М. П. Василенко й надалі намагався реалізувати свою ідею 
щодо заснування кафедр історії українського права на правових факульте-
тах. Завдяки його наполегливості очолювана ним Комісія для виучування 
історії західноруського і українського права ВУАН підготувала доповідну за-
писку про необхідність систематичного вивчення історії українського права 
у вишах. 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 куль-
турними (етнографічними, побутовими, правничими) надбаннями є відбит-
ком російського народу». І хоча історія українського права, зазначалося в 
записці – наука ще молода, проте вже має як солідні праці та підготовлених 
наукових працівників (насамперед йшлося про співробітників Комісії, які 
водночас були викладачами КІНГ), так і, хоча коротку й сумну, але власну іс-
торію. Комісія пропонувала, за потреби, скласти програму для вивчення цієї 
науки на правових факультетах УСРР1486. 

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 як факультативного, але не 
основного, мотивуючи це рішення тим, що інститут має на меті передусім 
підготовку юристів-практиків. Чи розглядали цю записку на правових фа-
культетах ХІНГ та ОІНГ – нам невідомо. Однак це була не єдина спроба за-
провадити вивчення історії українського права. У жовтні 1928 р. з подібною 
ініціативою виступив академік О. О. Малиновський. Він направив листа до 

1485  Міхневич Л. В. Микола Василенко і Київський інститут народного господарства. Право-
ва держава. Київ: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. Вип. 27. 
С. 27. 

1486  Про вивчення історії Українського права. 20-ті роки ХХ ст. ІР НБУВ (Інститут рукопису 
Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 40. Спр. 493. Арк. 4. 
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декана правового факультету КІНГ1487 та присвятив цьому питанню окрему 
статтю в журналі «Червоне право». Так чи інакше, але в навчальному плані 
підготовки правників КІНГ на 1929/30 н. р. з’явилася дисципліна «Історія 
українського права», яку мали вивчати студенти другого курсу (на лекції 
відводилося дві години на тиждень у двох семестрах та одна година – для 
практичних занять у другому семестрі)1488. Читати цей курс мав С. Г. Бори-
сенок. Тоді ж спеціальний курс історії українського права був введений до 
навчального плану правового факультету ОІНГ. Його мали вивчати першо-
курсники в обсязі двох годин щотижня1489. Викладати його став академік 
М. Є. Слабченко. В Одесі було розроблено й затверджено програму семі-
нару підвищеного типу з історії українського права1490. Але в січні 1930 р. 
М. Є. Слабченко був заарештований, а вже восени правові факультети ін-
ститутів народного господарства були ліквідовані і реалізовувати амбітні 
плани вже не стало можливості.

Тож наукові дослідження історії українського права розвивалися переваж-
но в рамках діяльності академічних установ, зокрема Комісії для виучування 
історії західноруського та українського права ВУАН, яку очолював М. П. Ва-
силенко (з 1920 р.). Викладачі-правники КІНГ С. Г. Борисенок (з 1922 р.), 
О. С. Добров (з 1925 р.), професорські стипендіати С. М. Іваницький-Васи-
ленко (з 1920 р.) та П. К. Бонташ (1920–1923 рр.) були співробітниками цієї 
комісії. У 1925 р. в Комісії став працювати член-кореспондент ВУАН, харків-
ський професор М. О. Максимейко, а з 1926 р. до неї долучився й одеський 
вчений М. Є. Слабченко. Професор М. О. Максимейко у 1926 р. очолив сек-
цію історії українського права кафедри історії української культури при Хар-
ківському інституті народної освіти (з 1929 р. – Науково-дослідний інсти-
тут 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 

1487  Малиновський О. О. До декана юридичного факультету КІНГ. Думки про вивчення іс-
торії українського права. ІР НБУВ (Інститут рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). 
Ф. 40. Спр. 676. Арк. 1–2.

1488  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 279. 

1489  Проект нормального учебного плана юридического факультета Одесского института на-
родного хозяйства в 1929/1930 учеб. году. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5641. Арк. 126–128.

1490  Протокол № 3 засідання публічно-правової предметної комісії від 12.12.1929 р. ДАОО 
(Держ. архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 270. Арк. 6.
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права за минуле десятиріччя Жовтневої революції»1491. У цій же рубриці було 
опубліковано статтю Ю. П. Мазуренка «Громадянська війна та найважливіші 
акти першого радянського уряду на Україні»1492.

Улітку 1929 р. у складі кафедри «Проблеми сучасного права» ХІНГ під 
керівництвом В. М. Корецького була створена секція історії правових інсти-
тутів, завданням якої мало стати розроблення питання історії українського 
права. Зазначалося, що тематику цих досліджень секція мала узгоджувати 
з Комісією для виучування історії західноруського та українського права 
ВУАН та секцією історії українського права кафедри української культури1493. 
Щоправда, почати активну діяльність секції не вдалося через згортання пра-
вових досліджень.

Утім у 1920-х рр. співробітники Комісії для виучування історії західно-
руського та українського права ВУАН готували доповіді-розвідки, звіти про 
наукові доручення та відрядження, рецензії та огляди на нову літературу з іс-
торії права. Працювали вчені й над створенням «Словника української юри-
дичної старовини» (на жаль, матеріали роботи втрачені) та над підготовкою 
до друку першоджерел українського права. Комісія мала значні наукові здо-
бутки – 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 по-
бачив світ із ідеологічних міркувань). Свої твори вчені оприлюднювали в 
академічних та фахових виданнях. Варто зазначити, що всі публікації по-
передньо обговорювалися на засіданнях комісії як доповіді, відомо про що-
найменше 25 таких доповідей (додаток Ю). Результати досліджень учених 
вилилися в десятки робіт. У наш час чи не вперше повну інформацію про 
діяльність та здобутки комісії подав І. Б. Усенко1494.

1491  Максимейко М. О. Про досягнення в науці історії українського права за минуле десяти-
річчя Жовтневої революції. Червоне право. 1927. № 24. С. 1110–1112. 

1492  Мазуренко Ю. П. Громадянська війна та найважливіші акти першого радянського уряду 
на Україні. Червоне право. 1928. № 3. С. 129–135. 

1493  До Головнауки НКО. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. Укра-
їни). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5619. Арк. 126.

1494  Усенко І. Б. Правові дослідження в установах Академії наук України у довоєнний пері-
од (1918–1941 рр.). Юридична наука і освіта на Україні / авт. кол. : Ю. С. Шемшученко та ін. 
Київ: Наук. думка, 1992. С. 37–77; Усенко І. Б. Комісія для виучування історії західноруського 
та українського права (з 1930 р. – Комісія історії українського права). Академічна юридична 
думка / уклад.: І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук; за заг. ред. Ю. С. Шемшученко. Київ: Ін Юре, 1998. С. 
38–44; Усенко І. Б. Комісія для виучування історії західноруського та українського права ВУАН. 
Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: «Укр. 
енцикл.» ім. М. П. Бажана, 1998. Т. 3 : К–М. 2001. С. 174.
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Розмаїттям наукових тем вирізняється наукова спадщина М. П. Василен-
ка, що налічує кілька сотень праць з різних галузей знань. Особливу увагу 
вчений приділяв питанням історії держави та права. Про творчість акаде-
міка 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»1495. За його 
редакцією вийшло сім збірників «Праць» комісії та шість томів (у чотирьох 
книгах) «Записок Соціально-економного відділу» (1923–1930). Він підготу-
вав низку біографічних нарисів про творчість відомих учених та численні 
рецензії на твори з історії українського права.

Наукові пошуки С. М. Іваницького-Василенка були спрямовані на дослі-
дження джерел магдебурзького права. Він опублікував статтю «Закони про 
опіку над неповнолітками в джерелах магдебурзького права»1496. А доповіді 
«Джерела магдебурзького права Литви та Вкраїни», «Догматичне вивчення 
джерел магдебурзького права» були додані до аспірантського звіту в КІНГ, 
які віднайшов у 2001 р. І. Б. Усенко1497. Варто назвати й рецензії на літературу 
з історії права та опубліковані в «Працях» статті «Державницьке землеволо-
діння польської шляхти в Гетьманщині» (Київ, 1925. Вип. 1), «Нове в історії 
міст під Магдебурзьким правом у Великому князівстві Литовському» (Київ, 
1929. Вип. 6).

Дослідник С. Г. Борисенок працював з «Руською Правдою», Литовським 
статутом, вивчав інститут вигнання в історії західноруського права. Його 
доповіді по Руській Правді вилилися в окрему наукову статтю1498. Вчений 
досліджував питання організації адвокатури в Литві й Україні, методологію 
в науці історії литовсько-руського права1499. Робота «Національний харак-

1495  Василенко М. П. Вибрані твори : в 3 т. / Василенко М. П. ; упоряд. : І. Б. Усенко (кер. 
колективу), Т. І. Бондарук, А. Ю. Іванова, Є. І. Ромінський; відп. ред. Ю. С. Шемшученко, 
І. Б. Усенко. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична думка» ; Видавничий дім «Академперіоди-
ка», 2006. 560 с. (Т. 2 : Юридичні науки).

1496  Іваницький-Василенко С. М. Закони про опіку над неповнолітками в джерелах магде-
бурзького права Західної Руси й Гетьманщини. Праці Комісії для виучування історії західно-
руського та українського права / ред. М. П. Василенко. Київ, 1925. Вип. 1. С. 59–81.

1497  Іваницький-Василенко С. М. Джерела Магдебургського права в Західній Русі й Гетьман-
щині. Правова держава: Київ, 2001. Вип. 12. С. 123–131; Іваницький-Василенко С. М. Догма-
тичне виучування джерел Магдебургського права. Правова держава, 2001. Вип. 12. С. 131–140.

1498  Борисенок С. Г. Карний зміст «потока» Руської Правди. Праці Комісії для виучування іс-
торії західно-руського та українського права / ред. М. П. Василенко. Київ, 1925. Вип. 1. С. 6–31.

1499  Борисенок С. Г. Утворення професійної адвокатури в Литовсько-руській державі. Праці 
Комісії для виучування історії західно-руського та українського права / ред. М. П. Василенко. 
Київ, 1927. Вип. 3. С. 83–149; Борисенок С. Г. Методологічні питання в науці історії литовсько-
руського права. Праці Комісії для виучування історії західно-руського та українського права / 
ред. М. П. Василенко. Київ, 1929. Вип. 6. С. 474–486.
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тер Литовського статуту 1529 р.» вийшла друком у білоруському часопису 
«Полымя». Цікавими є його рецензії, зокрема на праці Р. Лащенка. 

Розвідки О. С. Доброва присвячені питанням спадкового права за Ли-
товським статутом, землеволодінню в Литовсько-Руській державі в ХVІ ст., 
інституту купівлі-продажу в праві ХVІ століття1500. П. К. Бонташ вивчав 
привілеї у Великому князівстві Лито вському, 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.). За завданням комісії він студіював юридичний устрій Запо-
ріжжя та Генеральний суд на Україні-Гетьманщині в ХVІІ–ХVІІІ ст., резуль-
тати цих пошуків були опубліковані в «Працях» комісії: «Соціально-правова 
організація Січі Запорізької» (Київ, 1927. Вип. 3), «Паланкова організація 
Запорізьких Вольностів» (Київ, 1929. Вип. 6). Підготував вчений і два томи 
«Матеріалів до економіко-соціальної історії України ХІХ ст.» (Одеса, 1925; 
Київ, 1927), «Ескізи з історії “Прав, по которым судится малороссийский 
народ”»1501 та низку інших праць.

Діяльність історика українського права М. О. Максимейка дослідила 
Т. І. Бондарук1502, тому звернемо увагу лише на його праці, виконані в рам-
ках діяльності комісії. Вчений зробив істотний внесок у дослідження Руської 
Правди. Його перу належать праці про систему Руської Правди, інтерполяції 
в її тексті, трактат про смердів1503. У збірнику праць науково-дослідної ка-
федри історії української культури він опублікував роботу «Закупи Руської 
Правди» (Харків, 1927. Вип. 6). Він автор і статті про українську юридичну 
термінологію1504.

1500  Добров О. С. Право необхідного спадкування за литовським статутом. Праці Комісії для 
виучування історії західно-руського та українського права / ред. М. П. Василенко. Київ, 1925. 
Вип. 1. С. 82–89; Добров О. С. До питання про право власності на землю в історії України. Праці 
Комісії для виучування історії західно-руського та українського права / ред. М. П. Василенко. 
Київ, 1926. Вип. 2. С. 298–303. 

1501  Слабченко М. Є. Ескізи з історії «Прав, по которым судится малороссийский народ». 
Ювілейний збірник на пошану академіка Д. І. Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та 
п’ятдесятих роковин наукової діяльності. Збірник ІФВ УАН. Київ, 1927. № 51. Ч. І. С. 749–759.

1502  Бондарук Т. І. Західноруське право: дослідження і дослідники. (Київська історико-юри-
дична школа). Київ: Ін-т держави і права НАН України, 2000. 160 с.

1503  Максимейко М.О. Система Руської правди в її поширеній редакції. Праці Комісії для 
виучування історії західноруського та українського права. 1926. Вип. 2. С. 50–73; Максимейко 
М.О. Про смердів «Руської правди». Праці Комісії для виучування історії західноруського та 
українського права. 1927. Вип. 3. С. 59–82; Максимейко М.О. Інтерполяції в тексті поширеної 
Руської правди. Праці Комісії для виучування історії західноруського та українського права. 
1929. Вип. 6. С. 1–34.

1504  Максимейко Н. Об украинской юридической терминологии. Вестник советской юсти-
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Загальні підсумки наукової діяльності членів комісії за десять років було 
підбито в шостому випуску «Праць…». Згідно з цими даними на своєму ра-
хунку мали: М. П. Василенко – 26 праць, М. Є. Слабченко – 31, С. Г. Борисе-
нок – 14, О. С. Добров – 12, С. М. Іваницький-Василенко – три1505.

Історії українського права присвячені роботи й інших викладачів КІНГ. 
Зокрема, цікавими є розвідки про знахідку та заставу за Литовським стату-
том М. М. Товстоліса1506 та праці А. Е. Кристера «Приналежності та скла-
дові частини речей в історії російського та українського права» і «Духівниці 
ХVІ–ХVІІ в.»1507.

Досліджувати історію права було в планах і науково-дослідних ка-
федр права ХІНГ та ОІНГ. Але їх результати були не такими помітними. 
Аспірант М. І. Палієнка І. Л. Рахмілевич вивчав історію права Київської 
і Московської Русі. На засіданні правового семінару ХІНГ він виголосив 
повідомлення про державний і економічний лад Київської Русі1508. В Одесі 
аспірант М. П. Троян підготував доповідь «Економіка Стародавньої Русі та 
Руська Правда»1509.

Натомість для забезпечення літературою єдиної історико-правової дис-
ципліни, 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 змі-
ни правових інститутів у різні історичні епохи, в різних країнах та різних 
галузях права. Хоча робота і витримана в марксистському дусі, на адресу 
автора лунали звинувачення у прихильності до буржуазної науки. За слова-

ции. 1924. № 21. С. 698–702.
1505  Окіншевич Л. Десять років роботи комісії для виучування історії західно-руського та 

вкраїнського права. Праці Комісії для виучування історії західно-руського та вкраїнського пра-
ва. Київ, 1929. Вип. 6. С. ХІ–ХХХ.

1506  Товстоліс М. М. Про знахідку за Литовським правом. Праці Комісії для виучування іс-
торії західно-руського та українського права. Київ, 1926. Вип. 2. С. 74–83; Товстоліс М. М. 
Суть застави за Литовським Статутом. Праці Комісії для виучування історії західно-руського та 
українського права. Київ, 1929. Вип. 6. С. 111–158.

1507  Кристер А. Е. Приналежності та складові частини речей в історії російського та укра-
їнського права. Записки Соціально-Економічного Відділу Академії. Київ, 1927. Т. V–VІ. С. 419–
451; Кристер А. Е. Духівниці ХVІ–ХVІІ в. Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра 
Івановича Багалія. Київ, 1927. С. 491–513.

1508  Отчет о занятиях секции публичного права н. ис. кафедры «Пробл. Совр. права» за полу-
годие до 1 января 1924 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 68.

1509  Особиста карточка аспіранта, зареєстрованого Укрнаукою. Троян М.П. ДАОО (Держ. ар-
хів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 86. Арк. 222–223-а.
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ми рецензента, «по части основной марксистской установки у нашего автора 
далеко не все обстоит благополучно»1510.

Професор В. І. Бошко розробляв проблеми історії політичних учень. У 
1924 р. він опублікував статтю «Античное учение о праве и государстве»1511, 
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.) за-
лишалися єдиним радянським підручником з історії світової правової думки.

Вивчення звичаєвого права теж відбувалося, переважно, в академічних 
установах. 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). 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 зви-
чаєвого права України. 

Діяльність комісії охоплювала складання програми для збирання матері-
алів звичаєвого права, вивчення кодифікацій звичаєвого права, безпосеред-
ній 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», Ли-
товський 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 роз-
роблення «революційного звичаєвого права»: місцеве самоврядування, се-
лянський двір, діяльність шкільних установ за перші пореволюційні роки. 
Поряд з архівними та літературними матеріалами широко вивчалася прак-
тика судів. Предметом наукових інтересів ставали питання діяльності колек-
тивних господарств та товариських судів.

За результатами праці було надруковано «Програми для збирання мате-
ріалів звичаєвого права» (Київ, 1925) та три випуски «Праць Комісії для ви-
учування 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 

1510  В.Ш. Проф. Бабун Р. «История институтов права». Харків: Юр. видавн. Наркомюста 
УССР, 1928. – VІІІ+360 стр. Революция права. 1928. № 4. С. 111.

1511  Бошко В. И. Античное учение о праве и государстве. Научные записки Киевского инсти-
тута народного хозяйства. Киев, 1924. Т. 2. С. 97–128.
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71 доповідь)1512. Привертають увагу праці із загальних питань теорії звичає-
вого права А. Е. Кристера, Б. О. Язловського, О. С. Доброва, С. Г. Борисено-
ка; зі спадкового права – А. Е. Кристера, М. М. Товстоліса, праці М. М. Тов-
століса про спільну власність, юридичну природу знахідки та застави; з сі-
мейного права – Б. О. Язловського, із земельного права – М. М. Гершонова, 
з кримінального права – М. Г. Сікорського, С. Г. Борисенока, з адміністра-
тивного 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. Товсто-
ліс – «Відповідальність спадкоємця за звичаєвим правом», «Про субституцію 
за звичаєвим правом»; Б. О. Язловський – «Бавмгартенова концепція звичає-
вого права», «Нариси звичаєвого родинного права Остерщини», «Вихованці. 
Порівняльний етюд»; С. Г. Борисенок склав розділ «Судочинство» до про-
грами з кримінально-процесуального права та написав розвідку «Сільські 
суди в сучасній судовій системі України»1513. Відомо й про окрему працю 
В. Ф. Яновського «До організації наукових органів Ярковецької волости на 
Полтавщині за 1917 р.». Доповідь на тему «Звичаєве право і судова прак-
тика» в засіданні Правничого товариства презентував О. М. Бутовський, а 
М. П. Василенко свій виступ присвятив О. І. Левицькому як досліднику в 
галузі вивчення 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 на-
лічує близько 100 друкованих праць із питань права та економіки. Серед 
актуальних загальнотеоретичних проблем того часу було питання поділу 
системи права. Як і більшість учених, В. І. Бошко заперечував поділ права 
на приватне і публічне. Він вважав, що в умовах радянської правової і еконо-
мічної політики такий поділ втратив сенс, адже не існує приватної власності 
на засоби виробництва, а індивідуальний інтерес поступився колективному 
та суспільному1514. Також вчений був одним із співавторів колективного під-
ручника «Законознавство» (Харків, 1929).

1512  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті 
– Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 224–226.

1513  Звідомлення Всеукраїнської Академії наук у Києві за 1927 р. Київ: Друкарня Всеукраїн-
ської Акдемії наук, 1928. С. 83–85.

1514  Бошко В. И. Очерки развития правовой мысли (от Хаммураби до Ленина). Харьков: 
Юрид. издат. НКЮ УССР, 1925. С. 449.
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Проблеми радянської держави і права розробляв Р. М. Бабун. У роботі 
«Общее учение о праве и государстве» (Харків, 1925) автор виклав систе-
матизацію 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 на-
укової діяльності він не сприймав теорію природного права, історичну, пси-
хологічну 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, кри-
мінальне, 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 осо-
бливості 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 приді-
ляв питанням методології права. Він протиставляв буржуазним методам (до-
гматичному, 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 назва-
ти ще й статтю «Останнє слово Дюгі», де проаналізовано погляди вченого на 
право та державу1515.

Курс загальної теорії права та держави в КІНГ читав і Я. С. Розанов. Зде-
більшого він писав біографічні та бібліографічні праці. Однак варто відмітити 
його хрестоматію «Основные вопросы права и государства» (Москва, 1926), 
яка була рекомендована як навчальний посібник для вишів республіки. По-
зитивну рецензію на книгу свого часу опублікував професор Є. І. Кельман.

До загальнотеоретичних питань зверталися й харківські вчені. Свої думки 
щодо системи радянського права висловив Ю. П. Мазуренко в монографії 
«Система права переходного периода. Опыт систематики» (Харків, 1925). 
Він заперечував поділ права на приватне і публічне та відстоював теорію 
єдності системи радянського права. Для соціалістичного суспільства науко-
вець запропонував поділ права на три блоки: 1) політико-організаційне право 
(включало конституційне право, адміністративне право, право соціального 

1515  Бабун Р. М. Останнє слово Дюгі. Вісник радянської юстиції. 1930. № 17. С. 469–478.
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захисту (замінило кримінальне право), військове право, права громадянські, 
міжнародне право та судове право (яке об’єднувало кримінальний, цивільний 
процес, діяльність третейських судів і арбітражних комісій); 2) господарське 
право (складалося з торгово-промислового, земельно-лісового, транспорт-
ного, житлово-будівельного, кооперативного, фінансового, концесійного та 
трудового права) та 3) виховно-просвітницьке право (об’єднувало освітнє 
право, побутове право, норми про відокремлення церкви від держави)1516. 
Втім, ці ідеї викликали критику його сучасників. Перу дослідника належить 
і робота «Про систематизацію чиннного законодавства»1517.

У науковому доробку відомого професора державника О. Л. Маліцького 
є суто теоретичні праці, де він із класової позиції з’ясовував, чи є право со-
ціальною функцією та висловив свої думки щодо перегляду правових по-
нять1518. Помилку в праві вчений дослідив в окремій публікації1519. Він був 
переконаний, що державне регулювання приватних відносин у радянській 
державі нівелювало будь-які підстави для виокремлення публічного та при-
ватного права.

Теорія права цікавила й К. Й. Берновського, згодом відомого харківського 
професора. Вчений вивчав об’єкт права, внаслідок чого вийшла відповідна 
монографія1520, яка стала чи не останньою в радянській юридичній літера-
турі, де були висловлені міркування про поділ системи права на приватне і 
публічне. На його думку, об’єктом права приватного були речі, а публічно-
го 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 первіс-

1516  Мазуренко Ю. П. Система права переходного периода. Опыт систематики. Харьков: 
Юрид. издат, 1925. С. 30–36.

1517  Мазуренко Ю. П. Про систематизацію чиннного законодавства. Червоне право. 1928. 
№ 6. С. 291–292.

1518  Малицкий А. Пересмотр правовых понятий. Вестник советской юстиции. 1925. № 3. 
С. 96–97; Малицкий А. Право – социальная функция. Вестник советской юстиции. 1926. № 24. 
С. 938–939.

1519  Малицкий А. Л. Заблуждение в праве. Сборник статей кафедры «Проблемы совре-
менного права» и правового факультета Харьковского института народного хозяйства, 
посвященных памяти академика, профессора В. М. Гордона. Харьков, 1927. С. 111–129.

1520  Берновский К.О. Объект права. Харьков: Юрид. из-во НКЮ УССР, 1931. 136 с. 
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ному 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 вда-
лося віднайти роботу викладача ОІНГ та співробітника кафедри «Сучасних 
правових проблем» Л. О. Піпера «Концепція права у класиків марксизму»1521, 
де автор, на основі марксистських позицій, розкрив поняття права, його кла-
совий зміст та форми. Згодом він завідував кафедрою філософії Одеського 
університету, працював у Ленінградському відділенні Інституту філософії, 
видав ґрунтовну працю «Мировоззрение Герцена. Историко-философский 
очерк» (Москва–Ленинград, 1935). І хоча він був вченим-марксистом, йому 
не вдалося уникнути репресій. 

Асистент А. С. Рубінштейн підготував доповідь «К итогам дискуссии 
о марксисткой теории права», яка була виголошена в засіданні ОВ УЮТ. У 
1924 р. він опублікував 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) він роз-
глядав ідеї школи «вільного права», які, на його думку, найближчі до марк-
систських позицій.

Отже, в історії українського права передусім вивчалися джерела права 
князівської, козацько-гетьманської доби, магдебурзького права. Історія зви-
чаєвого права України, вплив звичаєвого права на Руську Правду, Литов-
ський 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. Тож зга-
дані 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.

7. 2. Публічно-правові дослідження представників 
київської, харківської та одеської юридичних шкіл

Насамперед зауважимо, що 1920-ті рр. були періодом формування систе-
ми радянського права. В той час ще не заперечувався поділ права на публічне 
та приватне, хоча низка вчених відстоювала теорію єдності системи радян-
ського права. Наукові дослідження викладачів тодішніх правових факуль-
тетів були сконцентровані в предметних комісіях (замінили дореволюційні 

1521  Піпер Л. Концепція права у класиків марксизму. Господарство та право. 1929. Т. ІІ. 
С. 143–156.
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професорські кафедри) та в науково-дослідних кафедрах права. До речі, роз-
поділ 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-дослід-
них 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, міжнарод-
ного публічного, адміністративного (земельне, житлове, кооперативне право 
тоді вважалися спеціальними частинами адміністративного) та фінансового 
права. Натомість щодо самостійності трудового права та його публічного ха-
рактеру 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 (охо-
рона праці, контроль і нагляд за дотриманням трудового законодавства) та 
соціальне піклування досліджували представники адміністративного права. 
Але радянська наука та перші радянські вчені-трудовики схилялась до визна-
ння трудового права публічно-правовою галуззю. Саме тому аналіз здобутків 
учених, які здійснювали публічно-правові дослідження, на нашу думку, вар-
то вести в цій послідовності, що найбільше відповідає тогочасному розумін-
ню 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 
кардинально відрізнялися від буржуазної науки державного права. З друго-
го – 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 ро-
сійської дореволюційної, так і західноєвропейської науки та вважали необ-
хідним його використання для радянських державотворчих процесів. Тож у 
цей час досліджувалися найрізноманітніші проблеми державного права, зо-
крема загальні питання теорії державного права (предмет, методи, джерела, 
система, відносини), теорія конституціоналізму і конституції, національне 
питання, проблеми суверенітету, питання устрою держав, правове станови-
ще радянських органів, проблеми районування, громадянство, права та сво-
боди людини.

Серед юристів-кінговців до вирішення проблем державного права звер-
талися В. І. Бошко, Л. С. Карум, В. Ф. Яновський, Р. М. Бабун, Б. А. Ландау. 
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Більшість із них працювали в Комісії радянського права ВУАН (де досліджу-
вали й державне право), в Правничому товаристві ВУАН, Київському відді-
ленні УЮТ та Комісії з вивчення державного устрою і права східних країн 
при Київській філії ВУНАС.

Досить плідною була діяльність В. І. Бошка. Зокрема, кілька оригіналь-
них праць ученого розкривають зміст та юридичну природу права на існуван-
ня, права на працю, результати праці тощо. Розглядаючи право на існування, 
він схилявся до думки, що його конструкція має включати поняття «гідного», 
а не лише «необхідного» існування. Тобто, це суб’єктивно-публічне право, 
де кожний член суспільства може вимагати гідних умов існування, а держава 
зобов’язана надати ці умови. І тут важливим є зв’язаність права на гідне іс-
нування і обов’язку держави його забезпечити, адже без цього неможливо 
розглядати право на існування як таке. Держава має діяти за принципами 
права, а «не милості і милостині», які визначаються не станом державних 
фінансів, а розмірами потреб людини. Саме тому змістом права на існування 
є вимога, щоб кожна людина мала не лише засоби для існування (їжу, одяг, 
житло) і умови для фізичного відпочинку, а й можливості на гідне дозвілля 
для свого духовного удосконалення1522. І хоча В. І. Бошко вважав, що повно-
го 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. 

Також учений досліджував питання відокремлення церкви від держа-
ви1523. Професор вивчав професійний рух залізничників, діяльність їхніх 
професійних спілок та преси, присвятивши цим питанням низку статей. До-
сліджуючи стародавнє право Сходу він опублікував статтю «Новая Турецкая 
Конституция» 1524. В окремій статті проаналізував державно-правові погляди 
Л. М. Толстого1525.

Звертає на себе увагу й більш пізня праця вченого «Суверенітет Радян-
ської України», в якій він висловився щодо визначення понять «суверенітет», 
«гарантії зовнішньої незалежності держави», «рівність держав», «суверені-

1522  Міхневич Л. В. Право на існування в дослідженні професора В. І. Бошка. Конституція 
і державотворення: національні традиції та світовий досвід: матеріали ХХХ Міжнародної 
історико-правової конференції 4–6 липня 2014 р., м. Чернігів. Київ: Інститут держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. С. 243.

1523  Бошко В. И. Отделение церкви от государства. Киев, 1917. 24 с.
1524  Бошко В. И. Новая Турецкая Конституция. Вестник советской юстиции. 1925. № 5. 

С. 187–189.
1525  Бошко В. И. Государственно-правовые взгляды Л. Н. Толстого. Вестник советской юс-

тиции. 1928. № 23. С. 688–691.
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тет федерацій»1526. Зауважимо, що попри зовнішній пафос, виражену класову 
риторику, з якою написана праця В. І. Бошка, та щедре цитування Й. В. Ста-
ліна і А. Я. Вишинського, більш ґрунтовний її аналіз дає підстави говорити 
про неабияку сміливість ученого і його прогресивні погляди. Навіть у назві 
правознавець використав термін «Україна» та назвав її суверенною держа-
вою, якій властивий як зовнішній, так і внутрішній суверенітет. Показовою є 
висловлена ним думка, що не формальна можливість держави встановлюва-
ти правові норми, а повна економічна та політична самостійність і незалеж-
ність від будь-якої влади як всередині, так і за межами держави є ознаками 
суверенітету1527.

У період розроблення нової конституції УСРР свої думки щодо станови-
ща та державних прав республіки висловив Л. С. Карум1528. 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 терито-
рію. Л. С. Карум обґрунтував статус української мови. Критикував обмежен-
ня прав національних меншин, вбачаючи в цьому порушення рівності націй. 
Учений аналізував конституцію і у критичній рецензії на книгу О. Л. Ма-
ліцького «Советская Конституция»1529. Як член Київської філії ВУНАС долу-
чився до вивчення конституцій країн Сходу. Серед тем, які висвітлював уче-
ний, було й питання федералізму1530. Цінність цієї роботи полягає в розкритті 
теоретичної основи та визначенні хронології виникнення термінів «федера-
ція», «союз держав», «союзна держава». Автор дійшов висновку, що форма 
федерації і зміст терміна з часом змінюється. Загалом федерація властива 
та необхідна для багатонаціональної держави. Однак, крім класичних форм 
федерації, існують і «перехідні» до унітаризму, але всі вони можуть бути 
демократичними республіками. Основна ідея полягає в тому, що унітарна 
держава із автономними провінціями притаманна однонаціональній державі, 
а федерація – багатонаціональній або просторовій (із великою територією) 
державі. Дослідник вважав, що федерація можлива за наявності двох умов: 
децентралізація (автономія) та існування органу представництва від земель.

1526  Бошко В. И. Суверенитет Советской Украины. Юридический сборник. 1948. № 3. С. 5–35.
1527  Міхневич Л. В. Ідея суверенітету України в радянську добу (за працею професора 

В. І. Бошка). Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова: збір. наукових праць. Київ, 2015. 
Вип. 27. С. 189 (Серія 18 «Економіка і право»).

1528  Карум Л. С. До проекту засад (поділу першого) нової конституції УСРР. Наукові записки 
Київського інституту народного господарства. Київ, 1928. Т. ІХ. С. 1–22.

1529  Карум Л. С. Советская Конституция. Рецензия. Научные записки Киевского института 
народного хозяйства. Киев, 1926. Т. 7. С. 201–202.

1530  Карум Л. С. Марксові та Енгельсові погляди на федерацію. Записки Київського інститу-
ту народної освіти. Київ, 1928. Кн. ІІІ. С. 51–92.
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Певною мірою ці питання досліджували й інші правники КІНГ. Темі фе-
дералізму свій виступ «Унитаризм и федерализм в Германской конституции 
1919 года» на засіданні Правничого товариства ВУАН присвятив В. Ф. Янов-
ський, він же досліджував поняття унітаризму та федералізму в працях ні-
мецьких учених1531. Визначення місця України в «союзі держав» та співвід-
ношення понять «союз держав», «союзна держава» та «унітарна держава» 
на марксистських позиціях відстоював Р. М. Бабун1532. Він стверджував, що 
форма організації СРСР і правовий стан України в його складі не може під-
падати ні під одну існуючу наукову концепцію форми держави. Саме тому 
відносини союзних республік вивели нову політичну форму державності, за-
сновану 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 націо-
нальному суверенітеті, в контексті аналізу спадщини Б. О. Кістяківського1533. 
Є. І. Кельман написав кілька рецензій на книги з історії радянської консти-
туції і про правове становище громадян та іноземців, М. М. Товстоліс під-
готував окрему працю про юридичне становище громадян1534.

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 Харків-
ському юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого в 2014 р. було вида-
но бібліографію вченого1535, 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 журна-
лі «Наука на Україні» було опубліковано статтю вченого про еволюцію дер-

1531  Яновський В. Ф. Огляд новітньої літератури по конституції Німеччини. Записки Соціаль-
но-Економічного Відділу Академії. Київ, 1923. Т. І. С. 206–213.

1532  Бабун Р. Н. Государственность Украины в общей системе Союза. Большевик. 1925. 
№ 2–3. С. 55–61.

1533  Ландау Б. Учення Б. О. Кістяківського про державу. Записки Соціально-Економічного 
Відділу Української Академії наук. Київ, 1923. Т. 1. С. 107–118.

1534  Товстоліс М.М. Юридичне становище громадян України. Вся Україна в адресах на 
1925 р. Київ, 1925. С. 249–268.

1535  Палієнко Микола Іванович, 1869–1937 Електронний ресурс: персон. бібліогр. покажч. / 
Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка; [уклад.: О. О. Будецька, О. І. Самофал; відп. 
за вип. Н. П. Пасмор; інж. оформл. Л. В. Кашаєва]. – Електрон. текст. дані (20 файлів; 228,747 
MB). Харків, 2014. 27 с.: іл. (Представники харківської правової школи; вип. 2). URL: http://
dspace.nulau.edu.ua; http://library.nulau.edu.ua. Назва з титул. екрана. 
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жавно-правових форм1536 та замітку про науку в Росії1537. 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 Соци-
алистических Республик» (Харків, 1923), де спробував розкрити зміст фе-
дерації 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 держави1538. 

Окрему розвідку він присвятив суверенітету: «Проблема суверенітету су-
часної 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 суве-
ренітету, акцентуючи увагу на вченні Ж. Бодена. На його думку, вся історія 
суверенітету – це боротьба двох концепцій: суверенітету як «надправної аб-
солютної влади» і як – правної, тобто суверенної у формах і межах права. Він 
стояв на позиціях представників конституційної правової держави, які відки-
дали «абсолютність влади» як ознаку суверенітету. Власне під суверенітетом 
учений розумів певний стан зверхності та незалежності державної влади. Тоб-
то однією із важливих ознак суверенітету вважав не абсолютну, а найвищу 
владу, яка визначена і обмежена правом у межах державної території. Відтак 
він був переконаний, що не існувало і не існує абсолютного суверенітету, адже 
допускається обмеження державної влади певними внутрішніми законами та 
міжнародним правом. Іншою важливою ознакою суверенітету професор ви-
знавав незалежність держави. Важливо, що М. I. Палієнко розмежовував по-
няття «незалежність держави» та «державна незалежність», і вважав, що лише 
повний суверенітет держави варто розуміти як незалежність. 

Особливо варті уваги думки правознавця стосовно подальшої долі су-
веренітету. Він заперечував ідею повного його зникнення. Адже поступова 
втрата суверенітету слабкими державами, на думку вченого, призведе до зо-
середження цього суверенітету у невеликої кількості сильних держав. Але 
водночас у результаті національної боротьби пригноблених країн за держав-

1536  Палиенко Н. И. Новейшая эволюция государственно-правовых форм. Наука на Украине. 
1922. № 3. С. 163–175. 

1537  Палиенко Н. И. Научная жизнь в России. Наука на Украине. 1922. № 1. С. 39–46. 
1538  Палиенко Н. И. Учения о природе государства и его единстве в современном государ-

ствоведении. Сборник статей кафедры «Проблемы современного права» и правового факуль-
тета Харьковского института народного хозяйства, посвященных памяти академика, про-
фессора В. М. Гордона. Харьков, 1927. С. 15–44.
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ну самостійність відбувається процес формування нових суверенних дер-
жав. І цей процес є постійним. А відтак, стверджував учений, суверенітет 
як явище соціально-політичного життя буде існувати, доки існуватиме дер-
жава1539. 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»1540. Ще одна тема, до якої звертався вчений – це право громадянства. 
Цьому питанню він присвятив щонайменше п’ять робіт1541. На засіданні ка-
федри в 1927 р. учений прочитав доповідь «Пролетарская революция и ее 
достижения в области права». Професор брав участь у законопроектній ро-
боті, зокрема, в підготовці Конституції УСРР 1929 року. У 1930 р. він був об-
раний академіком ВУАН та очолив Комісію радянського права і будівництва, 
де продовжував розробляти питання громадянства.

Не менш авторитетним ученим був відомий радянський судовий діяч, 
заступник голови, а згодом голова УЮТ, професор О. Л. Маліцький. Час-
тина його праць торкалася питань радянського державного будівництва. Це 
насамперед книги «Советская Конституция» (Харків, 1924) та «Советское 
государственное право. Очерки» (Київ, 1926). Він редагував «Собрание Со-
ветских конституций и конституционных актов» (Харків, 1928). Предметом 
його досліджень було й питання суверенітету союзних республік, де вчений 
розглядав принципи суверенітету (добровільність, рівноправ’я республік, 
право вільного виходу із союзу). Він доводив, що право вільного виходу із 
союзу не є показником суверенітету, а прихованим наміром, який по суті не 
може бути реалізований і суперечить історичній тенденції трудящих класів 
об’єднуватися. Вчений критикував погляди про потенційний суверенітет ра-
дянських республік та відстоював позицію їх обмеженого суверенітету1542. 

1539  Міхневич Л. В. Погляди М. І. Палієнка на проблеми суверенітету. Поняття та категорії 
юридичної науки. Зб. наук. праць. Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) 
/ за заг. ред. Н. М. Пархоменко, М. М. Шумило. Київ: Ніка-Центр, 2014. С. 37.

1540  Палиенко Н. И. Право амнистии и помилования в советских республиках. Вестник со-
ветской юстиции. 1928. № 10. С. 293–295; Палиенко Н.И. Проф. А.Ф. Евтихиев Основы совет-
ского административного права. Юридическое издание НКЮ УССР. Харьков. 1925 года. Вест-
ник советской юстиции. 1925. № 24. С. 997–999. 

1541  Палиенко Н. И. Право гражданства в союзном государстве. Вестник советской юсти-
ции. 1924. № 11. С. 300–303; Палиенко Н. И. Право гражданства в Союзе ССР. Вестник со-
ветской юстиции. 1925. № 7 (17). С. 270–276; Палієнко М. І. Право громадянства в сучасних 
федераціях і в Союзі РСР. Харків, Юрид. вид-во НКЮ УСРР, 1926. 31 с.; Палієнко М. І. Про 
українське громадянство і становище чужоземців в УСРР. Червоне право. 1926. № 10–11. 
С. 412–419; Палієнко М. І. Нове законодавство про громадянство Союзу РСР. Вісник радянської 
юстиції. 1930. № 18. С. 507–510. 

1542  Малицкий А. Союз ССР и суверенитет союзных республик. Вестник советской юсти-
ции. 1924. № 2. С. 37–40.
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Окремі доповіді за цією тематикою професор прочитав в УЮТ. Також він 
готував огляди зарубіжних публікацій про радянську конституцію1543. Кіль-
ка робіт учений присвятив державному праву іноземних країн, зокрема 
досліджував президентську кризу у Франції та домініони Великобританії. 
У 1928 р. на засіданні кафедри проголосив доповідь «Проект постановле-
ний ЦИК СССР. Основные положения организации сельсоветов в Союзе 
ССР»1544.

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 держа-
ві. Також правознавець вивчав Конституцію УСРР та інші радянські консти-
туції, де аналізував особливості побудови влади та поділ функцій радянських 
органів держави і союзних республік1545. Спеціальну працю він присвятив 
праву на існування1546.

Предметом наукових досліджень М. Ф. Матвієвського було питання іс-
торичних та юридичних підвалин об’єднання з УСРР всіх українських зе-
мель (Галичини, Буковини, Закарпатської України)1547. У колі його наукових 
інтересів був і суверенітет України1548. Вдалося відшукати й кілька його тво-
рів щодо проблем радянського державного будівництва1549.

Державному праву були присвячені доповіді І. М. Сіяка «Ленін як ідео-
лог радянської держави» (1927) та «Ленін про демократію буржуазну і про-
летарську» (1928), оприлюднені в УЮТ. Опублікованих праць ученого цього 
періоду не знайдено. М. Й. Рейхель у 1925 р. видав працю «Союз Советских 
Социалистических республик. Очерк конституционных взаимоотношений 

1543  Малицкий А. Вопросы Советской конституции на страницах «Ostrecht». Вестник совет-
ской юстиции. 1926. № 17. С. 672–675. 

1544  В Харьковской научно-исследовательской кафедре «Проблемы современного права». 
Вестник советской юстиции. 1928. № 11–12. С. 360–363. 

1545  Гюнтер А. Р. Особенности конституции УССР по сравнению с конституциями других 
Союзных Республик. Вестник советской юстиции. 1924. № 2. С. 40–42.

1546  Гюнтер А. Р. Борьба в природе и право человека на существование. Владикавказ : 1-я 
Гостиполитогр., 1922. 22 с.

1547  До керівника дослідної кафедри «Проблеми сучасного права». ЦДАВОУ (Центр. держ. 
архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5619. Арк. 39.

1548  Матвієвський М. Суверенітет України та договір від 28.12.1920 р., що його укладено 
УСРР з РСФСРР про їх об’єднання. Збірник статей кафедри «Проблеми сучасного права» та 
правничого факультету Харківського інституту народного господарства. Харків. 1928. № 2. 
С. 27–38.

1549  Матвієвський М. Двоступенева система (матеріали до зміни Конституції УСРР). Вісник 
радянської юстиції. 1930. № 19. С. 552–554; Матвієвський М. Огляд найголовніших законів 
та актів радянського уряду України про радянське державне будівництво й судоустрій за час 
1917–1927 рік. Червоне право. 1927. №. 20–21. С. 964–973. 
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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. Вар-
то згадати про вклад у розвиток конституційної юстиції аспіранта, а з часом 
відомого радянського конституціоналіста В. К. Дябло. Після переїзду до Мо-
скви 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.

Актуальні й праці аспіранта Г. В. Александренка, згодом відомого фахів-
ця державного права. Він 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 у збірнику 
праць кафедри1550. Кафедра рекомендувала до друку і його книгу «Автоном-
ні республіки та автономні області в Союзі РСР» (Харків, 1928). Не менш 
цікавою була кваліфікаційна доповідь ученого «Районування в СРСР та на-
ціональне питання»1551. Він став і автором підручника «Конституція УСРР і 
СРСР» (Харків, 1928, 1929).

Під керівництвом М. І. Палієнка аспірант Г. О. Соколовський вивчав ра-
дянську конституцію і конституцію Німеччини. Він прочитав кілька допо-
відей: «Основные формы государственного строя на Западе», «Автономный 
или федеративный союз государств», «Формы народного представитель-
ства», «Экономическое развитие и государственный строй», «Карл Маркс 
и его учение», «Экономическая теория концентрации капитала», «Новей-
шие течения исторического материализма», «Сущность и значение Совет-
ской конституции», «Первая французская революция и ее экономические 
причины»1552. Г. О. Соколовський досліджував еволюцію радянської дер-

1550  Александренко Г. В. К анализу государственно-правовой природы автономных респу-
блик. Сборник статей кафедры «Проблемы современного права» и правового факультета 
Харьковского института народного хозяйства, посвященных памяти академика, профессора 
В. М. Гордона. Харьков, 1927. С. 45–57.

1551  Александренко Г. В. Районування в СРСР та національне питання. Тези. ЦДАВОУ (Центр. 
держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5619. Арк. 128–130.

1552  Отчет о занятиях аспиранта кафедры «Проблемы современного права» по отделу «Го-
сударственное право». ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
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жавно-правової думки, зокрема зміни основних засад конституції і повної 
реорганізації принципів управління на місцях і в низових осередках органів 
влади. За дорученням кафедри в 1924 р. підготував теми «Учения о существе 
государства» та «Воззрения Генриха Кунова о государстве»1553. Він активно 
працював у секції державного права правового семінару ХІНГ, читав допо-
відь «Федерация как форма государственного устройства»1554. Щоправда, 
друкованих праць дослідника відшукати не вдалося.

Не були опубліковані й розвідки аспіранта І. Л. Рахмілевича про пра-
во Швейцарії, Німеччини і СРСР1555. На засіданні кафедри в 1924 р. він до-
повідав про федералізм1556, а на засіданні секції державного права право-
вого семінару ХІНГ – про державний і економічний лад Київської Русі1557. 
У межах предмета дослідження секції аспірант М. М. Романюк підготував 
повідомлення «Взаємини союзної держави та її членів»1558. Серед інших хар-
ківських учених, які зверталися до державно-правової тематики, варто на-
звати професора О. Ф. Євтихієва. Окрему увагу він присвятив молдавській 
конституції1559, піддав аналізу виборчі права в радянських конституціях1560 та 
опублікував кілька статей про особливості польської та німецької юстиції, 
зокрема, про конституційний трибунал Польщі1561. Кілька робіт І. В. Сухо-
плюєва теж торкалися питань державного права. Він вивчав свободу совісті 

Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 39–41.
1553  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-

ва» проф. В. М. Гордона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 89.

1554  Отчет о занятиях аспиранта Г. А. Соколовского. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих 
органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 79–80.

1555  Отчет о научных занятиях за 2-е полугодие учебного 1922–1923 г. ЦДАВОУ (Центр. 
держ. архів вищих органів влади і управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 75.

1556  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-
ва» проф. В. М. Гордона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 89.

1557  Отчет о занятиях секции публичного права н. ис. кафедры «Пробл. Совр. права» за полу-
годие до 1 января 1924 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 68.

1558  В Харьковской научно-исследовательской кафедре «Проблемы современного права». 
Вестник советской юстиции. 1928. № 4. С. 122.

1559  Евтихиев А.Ф. Конституция АМССР. Вестник советской юстиции. 1925. № 12. С. 461–
463.

1560  Євтихієв О.Ф. Про виборчі права. Червоне право. 1927. № 2. С. 63–67.
1561  Евтихиев А. Ф. Новейшие течения в Германской юстиции. Вестник советской юстиции. 

1923. № 1. С. 24–26; Евтихиев А. Ф. Кодификация законов в Польше. Вестник советской юсти-
ции. 1924. № 4. С. 119–120; Евтихиев А. Ф. О Польской юстиции. Вестник советской юстиции. 
1925. № 13. С. 536–537; Евтихиев А. Ф. О Конституционном трибунале в Польше. Вестник со-
ветской юстиции. 1925. № 15–16. С. 636–637.
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у конституціях зарубіжних країн1562, а також 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 громадян1563. Результатом цих дослідів 
стала виголошена в 1927 р. на засіданні кафедри доповідь «Основные права 
граждан в восточных конституциях», яка згодом була опублікована у збірни-
ку кафедри1564.

Наукові доробки одеських державознавців В. В. Сокольського, О. С. Му-
люкіна, О. Я. Шпакова, П. М. Толстого є різними. Так, іменитий учений 
В. В. Сокольський працював на факультеті нетривалий час та, маючи по-
важний вік, напевно, вже не вів активних досліджень і не залишив відпо-
відних наукових праць. Доктор державного права О. С. Мулюкін лише один 
1921/22 н. р. викладав у ОІНГ. Коли постало питання про утворення науко-
во-дослідної кафедри «Сучасних правових проблем», він зголосився стати 
її дійсним членом та розробляти питання публічного права. Щоправда вже 
у 1922 р. учений був висланий із країни, тож до роботи на кафедрі так і не 
приступив. Не відомо і про його праці за цей період.

Професор О. Я. Шпаков, у дореволюційний час відомий дослідник іс-
торії церковно-державних 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 Одесь-
кого відділення УЮТ за темою «Турецкая конституция 1924 г., ее история, 
анализ та значение»1565.

У галузі державного права працював П. М. Толстой. Ще в дореволю-
ційний час, навчаючись у Вищій школі соціальних наук в Парижі, він від-
відував семінар професора М. М. Ковалевського, а згодом, перебуваючи в 
Німеччині, брав участь у роботі семінару державознавства професора Г. Ел-
лінека. Вже тоді П. М. Толстой підготував низку праць, зокрема й з питань 

1562  Сухоплюев И. Свобода совести по германской конституции 1919 г. Наука на Украине. 
1922. № 3. С. 158–163; Сухоплюев И. Свобода совести по конституциям Чехо-Словацкой и 
Польской республик. Наука на Украине. 1922. № 4. С. 256–275.

1563  Научно-оперативный план А. Н. Одарченко. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5619. Арк. 40.

1564  Одарченко А. Н. Основные права граждан в восточных конституциях. Збірник статей 
кафедри «Проблеми сучасного права» та правничого факультету Харківського інституту на-
родного господарства. Харків, 1928. № 2. С. 39–48.

1565  План роботи кафедри «Сучасних правових проблем». ЦДАВОУ (Центр. держ. архів ви-
щих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 432. Арк. 40; В Одесском отделении 
УЮРО. Вестник советской юстиции. 1926. № 8–9. С. 365. 
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державного права. Він вивчав проблеми свободи друку, обмеження виборчих 
прав у зв’язку із судимістю, питання парламентаризму та ін. Як член Вільно-
го економічного товариства продовжував праці щодо реформи продовольчо-
го законодавства Росії. Натомість у радянський час учений вивчав 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 ар-
хівні дані про підготовлений ним до друку конспект лекцій з державного 
права СРСР1566.

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, у Києві О. М. Горовцев, Б. А. Ландау та В. Ф. Яновський вели від-
повідні дослідження та брали участь у роботі Правничого товариства ВУАН, 
а згодом київські юристи започаткували дослідження міжнародного права в 
рамках діяльності Комісії з вивчення державного устрою і права східних кра-
їн при Київській філії ВУНАС. Очолював комісію професор КІНГ В. І. Бош-
ко, а до її складу увійшли Л. С. Карум, Є. І. Кельман, В. Т. Яновський, а 
згодом – А. Е. Кристер, О. С. Добров та Б. О. Язловський.

Порівняно короткий час у КІНГ працював російський юрист-міжнарод-
ник О. М. Горовцев. Він досліджував теоретичні питання міжнародного пра-
ва (поняття, завдання, систему, суб’єкти, об’єкти)1567. Праву війни він при-
святив роботу «Об осаде Порт-Артура» (Санкт-Петербург, 1907), а в працях 
«Война и право» (Санкт-Петербург, 1910) та «Законы войны Гаагской кон-
ференции 1899 г.» (Петроград, 1915) розробляв проблеми сухопутної війни, 
способи ведення війни, історію розвитку права війни. У пореволюційний час 
кілька праць присвятив міжнародно-правовим питанням: «Синоптическая 
карта – система межгосударственного (международного) права» (Иркутск, 
1920), «О выпрямлении косвенных налогов» (Иркутск, 1920) і проблемам 
державного права – «Новые мысли о народном представительстве» (Томск, 
1919). Він – автор одного із небагатьох опублікованих за часів громадянської 

1566  Currukulum vitae и перечень научных трудов профессора П. М. Толстого. ДАОО (Держ. 
архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 79. Арк. 8.

1567  Горовцев А. М. Международное право. Избранная литература. Краткая энциклопедия. 
Санкт-Петербург: Типография Тренке и Фюсно, 1909. ІV+910 с.; Горовцев А. М. Словарь кра-
ткой энциклопедии международного права. Санкт-Петербург: тип. Тренке и Фюсно, 1909. ІІ + 
236 с.; Горовцев А. М. Некоторые основные спорные вопросы учения о праве в связи с междуна-
родным правом. Петроград: 1916–1917, Б. г. 307 с.; Горовцев А. М. Сущность международного 
права и его система. Журнал Министерства юстиции. 1911. № 7. С. 129–146.
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війни підручників міжнародного права «Курс межгосударственного (между-
народного) права» (Иркутск, 1920). Робота цікава тим, що її автор увів по-
няття «міждержавного права» як синонім міжнародного, вважаючи, що його 
суб’єктами є держави, а не народи. Процес самовизначення та утворення 
нових, самостійних держав вважав підставою перспективного розвитку між-
народного права в ХХ столітті.

Наукові інтереси Б. А. Ландау були спрямовані на вивчення права війни. 
У роботах, які вийшли в дореволюційний час, він писав про визнання ново-
створених держав, управління окупованими територіями, про правовий стан 
ворожих підданих. Досліджував правознавець і дію норм гуманітарного пра-
ва. На його думку, ставлення до рішень Женевської конвенції «стає мірилом 
для оцінки культурності військ, а відповідно і народів», і лише широке залу-
чення громадськості до захисту конвенції призведе до того, що вона «не лише 
на папері, а й на ділі стане обов’язковим для всіх народів і армій законом»1568. 
У 1920-ті рр. учений висловив свої зауваження щодо взаємозв’язку між-
народного та внутрішньодержавного права, діяльності Ліги Націй, забез-
печення прав нацменшин, організації міжнародної юстиції та кодифікації 
міжнародного права1569. Міжнародно-правову тематику мали його виступи в 
Правничому товаристві ВУАН («Д. И. Каченовский и вопрос о кризисе меж-
дународного права (по поводу 50-летия со дня кончины)», «Русско-француз-
ские отношения по переписке МИД с Российским посольством в Париже», 
«Русско-германские отношения перед войной 1914 г.», «Видання НКЗС від-
носно Туреччини») та в Товаристві Нестора-літописця – «Російсько-німецькі 
стосунки наприкінці ХІХ – поч. ХХ вв.» та «Російсько-французькі стосунки 
в 1911–1914 рр.».

Цікаві доповіді на міжнародно-правову тематику в Правничому това-
ристві ВУАН читав В. Ф. Яновський. Значний інтерес викликають його 
роботи, присвячені організації і діяльності Постійної Міжнародної Судо-
вої Палати, принципу «найбільшого сприяння», проблемам консульського 
права, оглядам новітньої літератури про конституцію Німеччини 1570. Низку 

1568  Ландау Б. А. Борьба с нарушением Женевской конвенции. Право. 1914. № 46. С. 3101–
3103.

1569  Ландау Б. А. Найважливіші питання в сучасній літературі міжнародного права. Записки 
Соціально-Економічного Відділу Академії. Київ, 1925. Т. ІІ–ІІІ. С. 332–345; Ландау Б. А. Жур-
нальна література про міжнародне право за роки 1925 і 1926. Огляд чужоземних часописів. За-
писки Соціально-Економічного Відділу Академії. Київ, 1927. Т. V–VІ. С. 452–459.

1570  Яновский В. Ф. Об организации и деятельности постоянной Международной Судеб-
ной Палаты. Научные записки Киевского института народного хозяйства. Киев, 1924. Т. 3. 
С. 93–110; Яновський В. Ф. Умова найбільшого сприяння в післявоєнних торговельних дого-
ворах Західної Європи. Записки Соціально-Економічного Відділу Академії. Київ, 1926. Т. ІV. 
С. 176–203; Яновський В. Ф. Нові консульські конвенції СРСР. Наукові записки Київського 
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оглядових праць з міжнародного права він розмістив у журналі «Україна». 
Як член Київської філії ВУНАС вчений вивчав мандати і гарантійні угоди 
на Сході.

У Київській філії ВУНАС професор В. І. Бошко (був головою Комі-
сії з вивчення державного устрою і права східних країн) досліджував ста-
родавнє право Сходу. Інші викладачі, співробітники ВУНАС, вивчали: 
Л. С. Карум – конституції країн Сходу (опублікував працю «Новая Турецкая 
Конституция»)1571, Є. І. Кельман – цивільне право сучасних східних країн. 
В одному із засідань філії доповідь про проект Китайського цивільного уло-
ження прочитав Б. О. Язловський. Натомість доповідь О. С. Доброва «Сис-
тема мандатного управління на Сході» була апробована в засіданні філії та 
оголошена на другому з’їзді сходознавців1572.

Досить інтенсивно розвивалася харківська школа міжнародного пра-
ва. Одним із напрямів наукових досліджень секції публічного права кафе-
дри «Проблеми сучасного права» стало міжнародне публічне право. Окрім 
того, дослідження міжнародно-правових проблем були зосередженні в ВУ-
НАС. У цих установах працювали й викладачі ХІНГ: В. А. Ястржембський, 
О. М. Гладстерн, О. Р. Гюнтер, М. М. Лозинський, Л. Е. Березов, Г. В. Содін 
та деякі інші вчені ХІНГ. 

Ім’я в науці міжнародного права В. А. Ястржембський здобув ще в доре-
волюційний час, опублікувавши видатну працю «О капитуляциях в Оттоман-
ской империи» (Харків, 1905). А в радянський час вдалося віднайти лише 
одну його статтю про Лігу Націй1573, де автор охарактеризував основну мету 
і завдання Ліги Націй, позитиви та загрози її діяльності. Вчений визначив 
місце Ліги Націй в системі світових міжнародних організацій. І хоча її діяль-
ність, на його думку, була малоефективною (за винятком хіба що постанов 
Ліги Націй щодо адміністративного міжнародного права), він вважав доціль-
ними намагання цієї організації внести певний порядок і мир в анархію між-
народних відносин і права.

Правове регулювання укладення шлюбів іноземцями, зокрема диплома-
тичних шлюбів, досліджував О. М. Гладстерн, внаслідок чого в часописах 
«Вісник радянської юстиції» (1926. № 10, 13) та «Червоне право» (1926. 

інституту народного господарства. Київ, 1927. Т. VІІІ. С. 31–47; Яновський В. Ф. Огляд 
новітньої літератури по конституції Німеччини. Записки Соціально-Економічного Відділу 
Академії. Київ, 1923. Т. І. С. 206–213.

1571  Бошко В. И. Новая Турецкая Конституция. Вестник советской юстиции. 1925. № 5. 
С. 187–189.

1572  Усенко І. Б. Юридичні дослідження у Всеукраїнській науковій асоціації сходознавства. 
Сходознавство. 2009. № 47. С. 188–189. 

1573  Ястржембский В.А. Лига Наций. Вестник советской юстиции. 1924. № 16. С. 495–498. 
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№ 8–9, 15–16) вийшло чотири статті. Вчений піддав аналізу єгипетську кон-
ституцію, договори Локарно, досвід діяльності Берлінського інституту між-
народного права1574. У 1926 р. на засіданні УЮТ доповів тему «Торговий 
флот СССР перед марсельским судом». Професор був одним із засновни-
ків ВУНАС (обіймав посаду заступника голови). Як співробітник асоціації 
читав доповіді (зокрема «Шанхай»), публікував у часопису «Східний Світ» 
праці про право Монголії, Китаю, Туреччини, Афганістану1575. Йому нале-
жать і рецензії на літературні новинки. Вчений підготував працю «Міжна-
родні договори суверенної Туреччини» та в Одеській філії ВУНАС у 1928 р. 
виголосив промову «Життя і наукова творчість М. Павловіча»1576. Він був 
учасником двох з’їздів ВУНАС, на першому виступив із доповідями «Вза-
ємовідносини Хіни з чужоземними державами в європейсько-американській 
науці міжнародного права» та «Організація сходознавчої освіти в Україні»; 
на другому – «Сходознавство і марксизм», «Хіна та чужоземні держави за 
першої доби хінської революції (1911–1913)». 

Професор очолив делегацію українських вчених, які відвідали Ту-
реччину (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 Антан-
ти, 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. Він цікавився структурою і діяльністю турецьких судів, сту-
діював законодавство Туреччини, шляхи його розвитку1577. У рамках цієї 
поїздки на юридичному факультеті в Ангорі вчений провів дві публічні 
лекції: «Основні риси радянського законодавства» та «Основи сучасного 
міжнародного права».

1574  Гладстерн А. Египетская конституция. Вестник советской юстиции. 1925. № 13. С. 501–
502; Гладстерн А. Н. Договоры Локарно. Вестник советской юстиции. 1927. № 6–7. С. 247–251; 
Гладстерн А. Н. Институт иностранного публичного права и международного права в Берлине. 
Вестник советской юстиции. 1928. № 15–16. С. 474.

1575  Гладстерн О. 1917 рік у Монголії. Східний світ. 1927. № 1. С. 91–119; Гладстерн О. 
Взаємини Китая з чужоземними державами в європейсько-американській науці міжнародного 
права (тези). Східний світ. 1928. № 2. С. 140–141; Гладстерн О. Європа і боротьба Туреччини 
за незалежність. Східний світ. 1928. № 3–4. С. 30–65; Гладстерн О. Монгольська політика тим-
часового російського уряду. Східний світ. 1928. № 5. С. 154–171; Гладстерн О. Афганська про-
блема з погляду міжнародного (1839–1929). Східний світ. 1929. № 1–2. С. 35–83; Гладстерн О. 
Світова війна 1914–1918 р. та Схід. Східний світ. 1929. № 3. С. 3–35.; Гладстерн О. Проблема 
Хінської східної залізниці. Східний світ. 1930. № 1–2. С. 1–38; Усенко І.Б. Юридичні досліджен-
ня у Всеукраїнській науковій асоціації сходознавства. Сходознавство. 2009. № 47. С. 184–193.

1576  Робота ВУНАС. Східний світ. 1928. № 3–4. С. 328.
1577  Подорож делегації членів ВУНАС до Туреччини. Східний світ. 1929. № 1–2. С. 375.



515Проблематика наукових досліджень у галузі правознавства ранньої... 

У ВУНАС працювали й інші харківські науковці. Професор О. Р. Гюн-
тер у часопису «Східний Світ» (1929. № 1/2) опублікував статтю «Радянське 
право в боротьбі з відсталим побутом мусульманських верховинців Північ-
ного Кавказу». Професор О. Ф. Євтихієв в тому ж номері надрукував заміт-
ку «Палестина під англійським пануванням».

Яскравою постаттю в колі харківських міжнародників був професор 
М. М. Лозинський. Він розмістив кілька статей у правових часописах, які 
стосувалися Галичини, захоплення східно-китайської залізниці, ризького до-
говору і польсько-радянських відносин, Ліги націй1578. Вчений дослідив при-
чини поразки Галицької революції та вплив на ці процеси Антанти та Ліги 
Націй. Він був переконаний, що право на самовизначення галичанам дасть 
не Польща, а радянський уряд, відтак буде утворена Українська соціалістич-
на республіка та звільнено західноукраїнські землі. Велику статтю1579 вчений 
присвятив проблемі роззброєння. Згодом була опублікована його брошура 
«Проблема роззброєння. СРСР та Ліга Націй» (Харків, 1929). Він підготував 
і перший україномовний підручник «Міжнародне право» (Полтава, 1931). На 
засіданні УЮТ учений представив доповідь «Права національних меншос-
тей в Західній Європі».

Окремі повідомлення на засіданнях науково-дослідної кафедри «Про-
блеми сучасного права» зробили аспіранти Г. В. Содін та Л. Е. Березов. У 
1928 р. вони були співдоповідачами теми «Міжнародне право перехідного 
періоду». Окрім цього, Г. В. Содін виступав із доповідями «Мандатна сис-
тема Ліги Націй» і «Виникнення та суть сучасного міжнародного права», а 
Л. Е. Березов – «Теорія «організованого» капіталу та сучасне міжнародне 
право»1580. Л. Е. Березов мав самостійні публікації у «Віснику радянської 
юстиції» за 1928–1930 рр.: про нові тенденції міжнародного права, погляди 
буржуазних юристів на міжнародний арбітраж та кодифікацію міжнародного 
права, міжнародну конференцію правників, проблему реконструкції правни-
чої освіти та рецензію на журнал «Международное право».

1578  Лозинський М. В десятиріччя Галицької революції (Галичина, Антанта і Радянський 
Союз). Червоне право. 1928. № 23. С. 1089–1098; Лозинський М. Захоплення Східно-китайської 
залізниці з погляду міжнародного права. Червоне право. 1929. № 20. С. 900–908; Лозинський М. 
VІІ-й артикул Ризького договору і польсько-радянські відносини. Вісник радянської юстиції. 
1929. № 2. С. 35–39; Лозинський М. Ліга націй та міжнародна охорона меншості. Вісник радян-
ської юстиції. 1929. № 14. С. 394–397.

1579  Лозинський М. Проблема роззброєння. Червоне право. 1928. № 12. С. 579–583; № 13–14. 
С. 640–650.

1580  Содін Г. Виникнення та суть сучасного міжнародного права. Вісник радянської юстиції. 
1930. № 9. С. 267–269; Березов Л. Теорія «організованого» капіталу та сучасне міжнародне пра-
во. Вісник радянської юстиції. 1930. № 10–11. С. 312–314.
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В Одесі міжнародно-правові дослідження були зосереджені в секції пу-
блічного 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. Казан-
ський. Він читав лекційний курс за своєю монографією «Всезагальні адміні-
стративні союзи держав», але у радянський час праць учений не публікував. 
Утім він продовжував писати праці й на міжжнародно-правову тематику. 
Щоправда доля цих робіт невідома1581. 

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 кілька доповідей: 
«План Дауеса», «Экономические последствия плана Дауеса», «Лакарнская 
конференция и ее следствия» (прочитані в публічно-правовій секції ОВ 
УЮТ), «План Дауеса, его юридические и экономические последствия» (про-
читана на пленарному засіданні товариства), «Турецкая конституция 1924 р., 
ее история, анализ та значение» (прочитана на засіданні Одеської філії 
ВУНАС)1582. Є відомості й про підготовку професором ще кількох праць, які 
також не були оприлюднені: «Очерки по консульскому праву», «Крестьян-
ские движения в 17–18 веке», «Економічна історія Новгорода (земельна влас-
ність за писцевими книгами)», «Державна діяльність М. Сперанського»1583. 

Професор керував роботою аспірантів С. Л. Косова та О. Ю. Дзюбіна, які 
працювали саме в галузі міжнародного права. У 1925 р. вони готували допо-
віді про Версальський мир та Генуезьку конференцію1584. У 1926 р. С. Л. Ко-
сов доповідав також на тему «Советско-германский торгдоговор». 

Та найактивнішим і найздібнішим аспірантом О. Я. Шпакова був 
Є. А. Шрабштейн. Вочевидь, саме за підтримки професора молодий науко-

1581  Короткий Т. Р., Хендель Н.В. Творческое наследие професора Петра Евгениевича Ка-
занского. Одесса: Фонд поддержки фундаментальных исследований, 2015. С. 40; Бачур Б.С. 
Забытые имена: Петр Евгениевич Казанский 13(26).V.1866–26.І.1947). Правова держава, 2018. 
№ 32. С. 18–19.

1582  План роботи кафедри «Сучасних правових проблем». ЦДАВОУ (Центр. держ. архів ви-
щих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 432. Арк. 40; В Одесском отделении 
УЮРО. Вестник советской юстиции. 1926. № 8–9. С. 365. 

1583  Отчет о деятельности научно-исследовательской кафедры «Современных правовых про-
блем» за время с І.VІІ. 1925 по І.І. 1926 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 432. Арк. 44; Музичко О.М. Засновник Одеського інституту 
народного господарства професор Олексій Якович Шпаков (1868–1927): біографічний нарис : 
монографія. Одеса : Атлант, 2011. С. 135.

1584  Отчет о деятельности научно-исследовательской кафедры «Современных правовых про-
блем» за время с І.VІІ.1925 по І.І. 1926 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 432. Арк. 43. 
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вець став працювати в Одеській філії ВУНАС, під егідою якої підготував 
низку праць про соціально-економічний стан Близького Сходу, зокрема, «До 
історії взаємин СРСР та Туреччини»1585, «Торговельні взаємини СРСР з Пер-
сією». Останню було прочитано на ІІ з’їзді ВУНАС та надруковано окремою 
статтею1586. В журналі «Східний світ» вийшла у світ його праця про будів-
ництво трансперської залізниці (попередньо була оголошена як доповідь в 
Одеській філії ВУНАС)1587. У доробку цього науковця є й тезис «Національ-
на проблема в структурі складної держави сучасності»1588. Він працював у 
секції сходознавства кафедри світового господарства ОІНГ, у 1930 р., коли 
було прийнято рішення про злиття секції з Українським науково-дослідним 
інститутом сходознавства, став науковим співробітником кафедри економіки 
та політики цього інституту. 

Членом правління Одеської філії ВУНАС був М. Є. Слабченко. Під егі-
дою цієї установи він здійснив два цікаві дослідження: «Проблеми сучасної 
Албанії» та «Впливи турецького права на земельні відносини у вольностях 
запорозьких»1589. У роботі філії брав участь і аспірант М. Д. Шаргородський, 
який зробив доповідь «Взаємини СРСР з Японією» (1927/28 р.)1590.

Наприкінці 1920-х рр. до Одеси перебрався київський професор О. О. Жи-
лін, автор ґрунтовної праці «Теория союзного государства» (Київ, 1912). Із 
опублікованих робіт одеського періоду його творчого життя відома праця 
«Американська доктрина Монро і її сучасна роля в міжнародному праві»1591, 
де автор висвітлив пріоритетні напрями американської зовнішньої політики. 
Він дослідив базові принципи доктрини Монро, зокрема заборону утворення 
нових королівств на території Америки, політичних союзів із іншими наці-
ями, невтручання Америки в європейські справи, а Європи – в діяльність 
Америки та заборону європейської колонізації. Водночас учений дійшов 
висновку про зухвалість американської політики, адже вона закріплювала 
статус гегемона держави США, яка, відстоюючи ідею ізоляції Америки, не 
нехтувала правом втручатися в справи південноамериканських держав.

1585  Робота ВУНАС. Східний світ. 1928. № 3–4. С. 323. 
1586  Шрабштейн Е. Торгівельні взаємини СРСР та Персії. Господарство і право. Одеса, 1929. 

Т. 2. С. 113–130.
1587  Шрабштейн Е. Будівництво трансперської залізниці. Східній світ. 1928. № 6. С. 113–135.
1588  Звіт про діяльність кафедри «Сучасних правових проблем» за І половину 1927 р. ЦДАВОУ 

(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5649. Арк. 18.
1589  Заруба В. М. Історик держави і права України академік М. Є. Слабченко (1882–1952). 

Дніпропетровськ, 2004. С. 127.
1590  Робота ВУНАС. Східний світ. 1928. № 3–4. С. 324.
1591  Жилін О. Американська доктрина Монро і її сучасна роля в міжнародному праві. Госпо-

дарство та право. Одеса, 1929. Т. ІІ. С. 157–176.
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У 1920-х рр. тривало становлення науки радянського адміністративно-
го права. У цей час закладалися підвалини загальної частини адміністра-
тивного права, пропонувалися перші теоретичні розробки виокремлення 
інститутів спеціальної частини. Активно вивчалися й питання юридичної 
природи адміністративного права як публічної галузі, досліджувалися фор-
ми адміністративної діяльності, види управлінських актів, межі здійснення 
публічних прав громадян та владних повноважень органів управління, аналі-
зувалися принципи законності у сфері управління, заходи адміністративного 
примусу, особливості запровадження відповідальності посадових осіб, роз-
виток адміністративної юстиції тощо.

Викладачі КІНГ О. М. Бутовський, М. М. Товстоліс, С. Г. Борисенок 
В. Ф. Яновський, П. Л. Кованько зверталися до проблем адміністративного 
права. 

У секції адміністративного права при Комісії радянського права ВУАН, 
співробітниками якої були О. М. Бутовський та М. М. Товстоліс, дослі-
джували діяльність органів влади, організацію сільрад, правове становище 
Червоної Армії. Був намір скласти коментар адміністративного кодексу та 
бібліографічний покажчик літератури1592. Також планувалося вивчати питан-
ня про уповноваження адміністративних органів, нормативне регулювання 
громадських об’єднань, публічне речове право (націоналізація, реквізиція, 
конфіскація), житлові проблеми, способи адміністративного нагляду про-
мисловості, торгівлі, охорони здоров’я та охорони революційної законності. 
Є свідчення про підготовку висновку на проект союзного закону про орга-
нізацію сільрад. На одному із засідань секції вчені зробили спільну промову 
про порядок видання обов’язкових постанов та застосування заходів адміні-
стративного впливу.

Доповідь О. М. Бутовського «Виконання коштом зобов’язаного (аналіз 
арт. 159–163 Адміністративного кодексу)» згодом була опублікована1593. На 
засіданні Правничого товариства ним була оголошена розвідка «З практики 
юрисконсульта за последнее время», а в УЮТ – «О юридическом значении 
административных постановлений» та «Обязательные постановления и про-
ект Административного кодекса». Окремі його роботи про адміністративні 
кари на селі та про нотаріальну діяльність сільрад надрукували у «Сільраді». 
У 1928–1929 рр. часописи «Червоне право» і «Вісник радянської юстиції» 
видавали статті вченого про адміністративний кодекс, застосування адміні-
стративних стягнень та адміністративні комісії.

1592  В секції адмінправа при ВУАН. Червоне право. 1929. № 4. С. 187.
1593  Бутовський О. М. Виконання коштом зобов’язаного (арт. 159–163 Адміністративного ко-

дексу). Вісник радянської юстиції. 1929. № 4. С. 110–116.
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У 1929 р. вийшов перший випуск збірника «Наукові досліди та розвідки 
Комісії радянського права», присвячений питанням адміністративного пра-
ва. До нього увійшли твори О. М. Бутовського «Адміністративні виселення 
з жилих приміщень» та М. М. Товстоліса «Адміністративні акти». В архівах 
міститься й інформація про праці М. М. Товстоліса: «Способи набуття та 
втрати прав на публічне майно», «Про реквізицію та конфіскату», «Колек-
тивізація», «Житлове право», однак серед опублікованих їх відшукати поки 
не вдалося. Його перу належать огляди літератури з адміністративного пра-
ва в журналі «Україна» та низка рецензій на підручники, зокрема на книгу 
О. Ф. Євтихієва1594.

Варто зауважити, що до розроблення питань адміністративного права 
зверталися й інші викладачі КІНГ, які були співробітниками Комісії для ви-
учування звичаєвого права ВУАН. Зокрема, С. Г. Борисенок склав програму 
для збирання матеріалів звичаєвого адміністративного права, а В. Ф. Янов-
ський опублікував статтю про місцеве управління1595. Професор П. Л. Ко-
ванько 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. Викладачі ХІНГ (О. Ф. Євтихієв, В. Л. Кобалевський, І. В. Сухоплю-
єв, А. Ф. Дедусенко, О. М. Одарченко, Л. І. Василевський) досліджували 
адміністративно-правові проблеми як співробітники секції публічного права 
науково-дослідної кафедри «Проблеми сучасного права». Вони ж були ак-
тивними учасниками УЮТ та його харківського відділення.

Першими дослідницькими темами О. Ф. Євтихієва були питання джерел 
адміністративного права, організації адміністративних органів та приватних 
товариств і установ, наділених публічними правами; їх вирішення вилилося 
в окремі розділи 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 про-
фесор вивчав предмет галузі, одним із перших обґрунтував поділ адміністра-
тивного права на загальну та особливу частини, запропонував класифікацію 

1594  Товстолис Н. Н. А. Ф. Евтихиев Основы советского административного права. Научные 
записки Киевского института народного хозяйства. Киев, 1926. Т. 7. С. 186–188.

1595  Борисенок С. Г. Програма для збирання звичаєвого адміністративного права. Міське са-
дібне самоврядування. Праці Комісії для виучування звичаєвого права України. Київ, 1928. Вип. 
3. С. 234–247; Яновський В. Ф. Місцеві управління на селі після лютневої революції 1917 р. 
Праці Комісії для виучування звичаєвого права України. Київ, 1928. Вип. 3. С. 99–106.
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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 соціалістично-
го права. Вчений дослідив історію становлення адміністративного права як 
публічного, його юридичну природу, встановив межі застосування принци-
пів приватного права у сфері публічного права, висловив думку про існуван-
ня публічного зобов’язального права, основою якого були адміністративні 
(публічні) договори. О. Ф. Євтихієв досліджував питання адміністративного 
районування1596. У журналі «Коммунальное хозяйство» вийшло кілька його 
статей про комунальний устрій, юридичну природу муніципальних та акці-
онерних підприємств. Колективному суб’єкту адміністративного права вче-
ний присвятив виступ на засіданні кафедри «О юридическом лице публич-
ного права»1597. Для тогочасних часописів він готував огляди законодавства 
іноземних країн та рецензії на іноземну й вітчизняну юридичну літературу. 

Активно співпрацював О. Ф. Євтихієв з УЮТ, відомі його доповіді «О юри-
дической природе организуемых правительством смешанных акционерных 
обществ» (1923), «Новейшие методы изучения юриспруденции» (1926), «О 
проекте административного кодекса» (1927). Іноді його промови публікува-
лися як окремі розвідки1598. На засіданні економічного семінару П. І. Фомі-
на при ХІНГ ним було прочитано доповідь «О вмешательстве государства в 
производительную жизнь Англии»1599. Вчений писав про спрощення судово-
го апарату, вивчав способи забезпечення законності, зокрема раціональність 
примусової праці без позбавлення волі, доцільність адміністративного аре-
шту1600. Окрему статтю присвятив робітничо-селянській міліції1601. Також він 
коментував КК УСРР, зокрема статті про злочини проти порядку управління.

1596  Евтихиев А. Ф. Административное районирование на Западе. Наука на Украине. 1922. 
№ 3. С. 147–158. 

1597  В Харьковской научно-исследовательской кафедре «Проблемы современного права». 
Вестник советской юстиции. 1927. № 7. С. 301–304.

1598  Евтихиев А. Ф. О новейших методах преподавания юриспруденции в школе. Вестник 
советской юстиции. 1926. № 7. С. 284–286.

1599  Отчет о занятиях действительного члена научно-исследовательской кафедры «Пробле-
мы современного права» профессора Евтихиева А. Ф.  за время от 1 ноября 1922 г. по 1 апреля 
1923 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. 
Спр. 476. Арк. 45.

1600  Євтихієв О.Ф. Про наближення суду до людности. Червоне право. 1926. № 5. С. 188–190; 
Євтихієв О.Ф. Про примусову працю без позбавлення волі. Вісник радянської юстиції. 1929. 
№ 22. С. 657–659.

1601  Евтихиев А. Ф. Рабоче-крестьянская милиция. Орган Центрального Административного 
Управления НКВД РСФСР. № 3–4. Март–апрель 1924 г. Вестник советской юстиции. 1924. № 
14. С. 452–453.
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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 поділ адміністративного права на загальну та 
особливу частини, досліджував проблему участі адміністративних органів 
в адміністративно-правових відносинах. Визначив окремі форми адміністра-
тивної діяльності, зокрема укази, адміністративні розпорядження, публічно-
правові договори, матеріальні операції адміністрації та приватноправові уго-
ди. Досліджував професор співвідношення адміністративного постановлен-
ня та кримінального закону1602. Окрему статтю присвятив методам вивчення 
адміністративного права1603. Він, як і О. Ф. Євтихієв, був прихильником роз-
межування 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 права1604. Ціка-
вився проблемами адміністративної юстиції1605. В «Радянській Україні» він 
опублікував статтю «Поширення прав місцевих органів влади», аналізував 
питання компетенції райвиконкомів та сільрад1606. Вчений вивчав проблеми 
житлового права, підготував збірку «Жилищное законодательство Украины» 
(Харків, 1924) та монографію «Жилищное право УССР» (Харків, 1925); у 
співавторстві видав «Действующее жилищное законодательство на Украи-
не» (Харків, 1927). 

Кілька праць з адміністративного права залишив І. В. Сухоплюєв. Ще 
у 1918 р. він опублікував «Очерки по истории административного права в 
России», де аналізував творчість В. Ф. Дерюжинського. Вже у радянський 
час учений акцентував увагу на проблемах застосування адміністративно-
го примусу, вивчав нові форми адміністративного впливу1607. Цікавився до-

1602  Кобалевский В. Л. Обязательное постановление и уголовный закон. Вестник советской 
юстиции. 1923. № 1. С. 10–14;. Кобалевский В. Л. К учению о законе в советском праве. Збірник 
статей кафедри «Проблеми сучасного права» та правничого факультету Харківського інсти-
туту народного господарства. Харків, 1928. № 2. С. 5–26.

1603  Кобалевский В. Л. Методы изучения административного права советских республик. 
Наука на Украине. 1922. № 2. С. 87–93.

1604  Кобалевский В. Л. Очерки советского административного права: учеб. пособ. Харьков, 
1924. С. 155. 

1605  Кобалевский В. Л. Административная юстиция в положительном советском праве. Вест-
ник советской юстиции. 1923. № 7. С. 173–175; № 8. С. 195–198.

1606  Кобалевский В. Л. О правах райисполкома, как юридического лица. Вестник советской 
юстиции. 1924. № 22. С. 746–748; Кобалевский В. Л. О сельских советах и пределах городской 
черты. Вестник советской юстиции. 1926. № 1. С. 1–4.

1607  Сухоплюєв І. Про нові форми адмінвпливу (Попередження і громадська догана). Черво-
не право. 1926. № 10–11. С. 427–429; Сухоплюєв І. Заходи адміністративного впливу за мало-
важні праволомства. Червоне право. 1927. № 18. С. 831–834.
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слідник і межами прав органів місцевої влади, дискутуючи в пресі з про-
блем децентралізації і концентрації, форми актів органів місцевої влади та 
відповідальності за порушення обов’язкових постанов місцевих органів1608. 
Долучався вчений і до розробки проекту Адміністративного кодексу УСРР, 
писав про його окремі положення1609. Аналізував законодавчі норми про акти 
цивільного стану УСРР, присвятивши цій темі статтю «Зміна свого імені та 
по-батькові»1610. 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, 
окремих заміток у часописах1611, збірок «Відокремлення школи від церкви» 
(Харків–Київ, 1923) та «Відокремлення церкви від держави» (Харків, 1929).

Не менш плідною була й праця аспір анта О. М. Одарченко. Він звіту-
вав про теоретичну розробку класичної та радянської літератури з адміні-
стративного права та підготував доповідь «О децентрализации местного 
управления»1612. За дорученням кафедри в 1924 р. він доповідав «Об адми-
нистративном усмотрении в советском праве», яка вийшла друком як окрема 
стаття1613. У 1925/26 н. р. молодий вчений планував вивчати організацію міс-
цевих органів влади, їх компетенцію і функціональність порівняно із захід-
ноєвропейськими місцевими органами1614. Тоді ж він продовжував розробля-
ти теоретичні проблеми адміністративного права (питання систематики)1615. 
У московському журналі «Право и жизнь» дослідник розмістив рецензію на 

1608  Сухоплюев И. К.  Расширение прав местных органов власти (децентрализация или де-
концентрация). Вестник советской юстиции. 1927. № 18. С. 621; Сухоплюєв І. Обов’язкові по-
станови. Червоне право. 1928. № 2. С. 54–59; Сухоплюєв І. Судова відповідальність за порушен-
ня обов’язкових постанов. Червоне право. 1928. № 6. С. 300–305.

1609  Сухоплюєв І. Про адміністративний кодекс УСРР. Червоне право. 1929. № 8. С. 357–359; 
Сухоплюєв І. Увага 1 до арт. 367 Адмінкодексу УСРР. Червоне право. 1929. № 9–10. С. 443–444; 
Сухоплюєв І. Маловажні праволомства (нова редакція 72 арт. Адм. код. УСРР). Червоне право. 
1929. № 21. С. 954–956; Сухоплюєв І. Про адміністративну давність для маловажних право-
ломств. Червоне право. 1929. № 23. С. 1049–1052; № 24. С. 1113–1115.

1610  Сухоплюєв І. Зміна свого імені та по-батькові. Червоне право. 1929. № 14–15. С. 655–657.
1611  Сухоплюев И. Отделение церкви от государства. Вестник советской юстиции. 1922. 

№ 5–7. С. 36–42.
1612  Отчет о работе аспиранта по административному праву А. Н. Одарченко с 1.ХІІ–22 по 

1.ХІІ–1923 года. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 2. Спр. 476. Арк. 62.

1613  Одарченко А Н. О пределах административного усмотрения. Право и жизнь. Москва, 
1925. Кн. 6. С. 3–12.

1614  Руководителю кафедры «Проблемы современного права» аспиранта по административ-
ному праву А. Н. Одарченко. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. Укра-
їни). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 107.

1615  Одарченко А. Н. Проблема систематики административного права. Право и жизнь. 1926. 
Кн. 4–5. С. 57–67.
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книгу О. Ф. Євтихієва1616. У 1926 р. після публічного захисту праці «Вза-
ємовідношення закону та адміністративного розпорядження в радянському 
праві» він був переведений у наукові співробітники кафедри.

Серед інших харківських юристів, які зверталися до адміністративно-
правової тематики, варто назвати аспіранта Л. І. Василевського. Щоправ-
да, нам не вдалося віднайти відповідних праць, доступні лише кілька його 
рецензій на книги іноземних сходознавців, розміщені у часопису «Східний 
Світ» (1928. № 3/4; 1930. № 4/5). У галузі адміністративного права працював 
і аспірант Л. С. Дубінський, який одну роботу присвятив питанню звільнен-
ня від військової повинності за релігійними переконаннями1617. В інших пра-
цях він вивчав житлові проблеми, зокрема питання житлового будівництва та 
житлового найму1618. С. Й. Вільнянський видав рецензію на коментар «Нове 
житлове законодавство» (Вісник радянської юстиції. 1930. № 1).

До проблематики адміністративного права зверталися й одеські вчені 
П. М. Толстой, І. А. Хмельницький, О. С. Хазан. Так, про діяльність у цій 
галузі права професора П. М. Толстого свідчать архівні дані, згідно з якими 
він підготував рукопис курсу «Система адміністративного права»1619. Що-
правда, чи вийшов він друком, з’ясувати не вдалося.

Судячи зі змісту журнальних статей І. А. Хмельницького, опублікованих 
у 1920-х рр., його цікавили питання житлового права. Він досліджував жит-
лові права наукових працівників, денаціоналізацію будівель, діяльність жит-
лових конфліктних комісій1620. Ним було підготовлено постатейний коментар 
«Устава жилищного кооператива (примерный)» (Одеса, 1925). Професор 
вивчав житлову політику радянської держави, роль житлових об’єднань у 
проведенні цієї політики. На його думку, складне питання про розподіл над-
лишку житлової площі слід вирішувати насамперед за допомогою мораль-

1616  Одарченко А. Н. Профессор А. Ф. Евтихиев. Основы советского административного 
права. Юридич. издат. НКЮ Украины, 1925 г., стр. V+ 331+ІІІ. Право и жизнь. 1926. Кн. 1. 
С. 100–101.

1617  Дубинский Л. С. Освобождение от военной повинности по религиозным убеждениям. 
Вестник советской юстиции. 1925. № 10. С. 974–975. 

1618  Дубинский Л. С. Последствия невыполнения требований ст. 28 Жилищного закона. 
Вестник советской юстиции. 1926. № 6. С. 245–247; Дубинский Л.С. Еще о ст. 28 Жилищного 
закона. Вестник советской юстиции. 1926. № 21. С. 830–831.

1619  Currukulum vitae и перечень научных трудов профессора П. М. Толстого. ДАОО (Держ. 
архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 79. Арк. 8.

1620  Хмельницкий И. А. Жилищные права научных работников. Вестник советской юсти-
ции. 1925. № 18. С. 693–696; Хмельницкий И. А. О денационализации домостроений жилко-
оперативам. Вестник советской юстиции. 1926. № 14–15. С. 563–564; Хмельницкий И. А. О 
жилищных примирительно-конфликтных комиссиях. Вестник советской юстиции. 1928. № 19. 
С. 568–569; Хмельницький І. Новеля про денаціоналізацію будівель. Вісник радянської юстиції. 
1929. № 19. С. 566–568; № 22. С. 667–668.
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ного впливу, спонукання мешканців до добровільного передання надлишку 
житлової площі. Конфліктні ж ситуації необхідно вирішувати в суді, не до-
пускаючи самовільного розселення чи виселення. Вчений також розглядав 
підстави позбавлення житлової площі. Вважав, що тимчасове перебування 
мешканця в лікарні чи на дачі в літній час не може бути такою підставою. 
Натомість погоджувався, що втрата мешканцем виборчих прав може розгля-
датися як підстава позбавлення житла. Щоправда, виселення для такої особи 
можливе тільки за рішенням суду. І. А. Хмельницький також підготував стат-
тю «Борьба с проституцией в Советской Росиии» для передмови перекладу 
книги В. А. Шумбурга «Половые болезни» (Херсон, 1924). Окрім цього, вче-
ний редагував збірник «Льготы по призыву в советскую армию» (Миколаїв, 
1925).

Викликає інтерес праця асистента О. С. Хазана, яку він присвятив пи-
танню розмежування юридичної особи публічного та приватного права в 
радянському законодавстві1621. Молодий дослідник відстоював позицію до-
цільності виділення юридичної особи публічного права за службово-соці-
альним критерієм, тобто виконання соціально корисних завдань юридичною 
особою, на його думку, дає право законодавцю визнавати її юридичною осо-
бою публічного права. Між тим, через свої особливості, публічно-правові 
організації отримують спеціальний режим у приватному праві. Тому вони 
набувають подвійної правової природи, з одного боку, є органами держави, а 
з другого, – юридичними особами приватного права.

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 зе-
мельного права на підставі Земельного кодексу, доповнювальних законів та 
вироків Вищої Земельної Контрольної Комісії. Згодом дослідження сучасно-
го земельного права були сконцентровані в підсекції з питань вивчення дій-
сного 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. Серед кінговців до розробки 
цих питань долучалися М. М. Гершонов, А. Е. Кристер, Б. О. Язловський, 
Є. І. Кельман, О. С. Добров, В. В. Карпеко, В. І. Бошко.

Понад 30 творів із земельного права опублікував М. М. Гершонов. 
Приділяв увагу вчений питанням землекористування, впливу на розви-
ток сільського господарства так званих чорних переділів та урівнення 

1621  Хазан О. Проблема юридичної особи публічного права в радянському законодавстві. Го-
сподарство та право. Одеса, 1929. Т. ІІ. С. 243–255.
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земель1622, розглядав структуру земельних органів і судових земельних 
комісій1623 та селянський двір1624. У Комісії для виучування звичаєвого 
права він виголосив доповіді «Сьогочасне земельне право, старі та новіт-
ні звичаї в зв’язку з земельними відносинами» (1924), «Взаємовідносини 
між побутовими явищами селянського життя на Київщині й земельним 
законодавством Радвлади» (1925), а в збірнику «Праць комісії…» опублі-
кував дві розвідки про селянський двір та зміни Земельного кодексу1625. 
Окремий виступ на тему «Крестьянские семейные разделы» дослідник 
здійснив в УЮТ, а про проект земельного кодексу – в Комісії радянсько-
го права1626. Значну увагу приділяв учений розробці теоретичних питань 
радянського земельного права. Зокрема, рецензенти його праць відмічали 
змістовність, пропонованого ним, поняття «землеустрою»1627. Слід назва-
ти його коментарі до земельного кодексу (у співавторстві з Є. І. Кельма-
ном) – «Комментарий к Земельному кодексу УССР» (Харків, 1924, 1925), 
«Земельний кодекс УСРР. Текст та поартикульний коментарій» (Харків, 
1924, 1928, 1929), «Земельний кодекс УСРР. Порадник для селян» (Хар-
ків, 1926, 1927), підручник для юридичних курсів та самоосвіти «Земель-
ний суд» (Харків, 1925, 1928), «Селянський земельний порадник у запи-
таннях та відповідях» (Харків, 1927, 1929). М. М. Гершонов брав участь 
у підготовці «Юридичного порадника» (Харків, 1929), рецензував літера-
туру із земельного права.

Низку доповідей із земельного права в Комісії для виучування звичаєвого 
права зробили: А. Е. Кристер («Начерк плану праці за селянський двір», 
«Про працю В. Завітневича «Питання про позви щодо поновлення поруше-

1622  Гершонов М. М. Устойчивость землепользования, как фактор развития сельского хозяй-
ства. Научные записки Киевского института народного хозяйства. Киев, 1925. Т. 6. С. 186–192.

1623  Гершонов М. М. Что такое земельные судебные комиссии: судебные учреждения или 
придаток к землеустроительному аппарату земорганов. Вестник советской юстиции. 1923. № 
7. С. 180–182.

1624  Гершонов М. М. Про деякі тлумачення арт. 75 Земельного кодексу України. Червоне 
право. 1927. № 6. С. 276–277; № 14. С. 683–689.

1625  Гершонов М. М. Селянський двір з погляду радянського земельного права і місцевих 
звичаїв. Праці Комісії для виучування звичаєвого права України. Київ, 1928. Вип. 2. С. 62–88. 
(ВУАН. Збірник Соц.-екон. відділу. № 16); Гершонов М. М. Зміни Земельного кодексу УСРР. 
Праці Комісії для виучування звичаєвого права України. Київ, 1928. Вип. 2. С. 169–194. (ВУАН. 
Збірник Соц.-екон. відділу. № 16).

1626  Гершонов М. М. Система нового проекту земельного кодексу УСРР. Вісник радянської 
юстиції. 1929. № 13. С. 371–373.

1627  Міхневич Л. В. Розвиток земельно-правових досліджень у Київському комерційному ін-
ституті / Київському інституті народного господарства. Матеріали ХХ-ї Міжнародної історико-
правової конференції «Земля і земельні відносини в історії права, держави і юридичної думки» 
(25-28 вересня 2008 р.). Сімферополь, 2008. С. 417.
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ного землекористування», «Двір та його склад, юридична природа та тру-
дово-господарські звички поміж членами двору»); Б. О. Язловський («Про 
праці Комуністичної Академії про селянський двір за звичаєвим правом», 
«Про працю Панферова «Обычное право в укладе крестьянского двора»); 
Є. І. Кельман («Земельна правоздатність по Земкодексові та новішим уза-
коненням (спірне питання землевлаштування)», «Земельна правоздатність 
на Україні»). Професор Є. І. Кельман також був співавтором згаданих вище 
коментарів до Земельного кодексу, для перших видань яких він підготував 
вступну статтю з нарисом головних етапів еволюції земельного законодав-
ства України. Ним була написана й рецензія на книгу «О праве трудового 
землепользования»1628.

Проблеми земельного права розробляли й інші викладачі КІНГ. Істори-
ко-правове дослідження «Земельне право на Україні в ХVІ ст.» опублікував 
О. С. Добров1629. В. В. Карпеко висвітлював питання земельного права в кон-
тексті аналізу земельної ренти1630. Він досліджував сутність земельної ренти 
та порядок її стягнення в умовах соціалізації землі1631. В. І. Бошко окрім низ-
ки праць із земельного права, опублікованих упродовж 1917–1918 рр., видав 
рецензію на коментар Земельного кодексу М. М. Гершонова та Є. І. Кельма-
на1632.

Харківські юристи О. Л. Маліцький, М. Ф. Матвієвський, О. Ф. Євтихієв 
та аспіранти О. М. Одарченко і А. Ф. Дедусенко вивчали питання земельного 
права в рамках діяльності секції публічного права кафедри «Проблеми су-
часного права». Дослідження земельного права посіли певне місце в досить 
різноплановому доробку О. Л. Маліцького. Він вивчав реформу земельних 
судових комісій1633, для УЮТ підготував доповідь «Питання селянського 
права» (1924), де розвідував майновий стан членів селянського двору1634. 

1628  Кельман Е. И. И. Б. Новицкий Право трудового землепользования. Вестник советской 
юстиции. 1925. № 23. С. 951.

1629  Добров О. С. Земельне право на Україні в ХVІ ст. Вісник радянської юстиції. 1930. 
№ 10–11. С. 302–303; № 16. С. 463–465 ; № 18. С. 523–524.

1630  Карпеко В. В. Рентное обложение. Научные записки Киевского института народного 
хозяйства. Киев, 1924. Т. 2. С. 74–96.

1631  Міхневич Л. В. Розвиток земельно-правових досліджень у Київському комерційному ін-
ституті / Київському інституті народного господарства. Матеріали ХХ-ї Міжнародної історико-
правової конференції «Земля і земельні відносини в історії права, держави і юридичної думки» 
(25-28 вересня 2008 р.). Сімферополь, 2008. С. 418.

1632  Бошко В. Проф. М. Гершонов та проф. Е. Кельман. Земельний кодекс УСРР. Текст и по-
артикульний коментарій. Вісник радянської юстиції. 1928. № 9. С. 286.  

1633  Малицкий А. Реформа Земельных Судебных комиссий. Вестник советской юстиции. 
1924. № 17. С. 535–437.

1634  В Украинском юридическом обществе. Вопросы крестьянского права (Заседание 21-го 
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Окрему працю «Права наймитів у трудових селянських господарствах» 
(Харків, 1929) опублікував М. Ф. Матвієвський. Інші його роботи торка-
лися оподаткування селянських господарств. Професор О. Ф. Євтихієв ви-
дав брошуру «Земельне право» (Харків, 1924) та керував роботою аспіран-
тів, які студіювали проблеми земельного права. 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 стаття1635. Молодий 
науковець вивчав право на землю та оприлюднив у московському виданні 
окрему розвідку1636. Аспірант А. Ф. Дедусенко за перші півроку аспірантури 
виконав тему «Про порядок вирішення земельних спорів»1637. У 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 регу-
лювання сільськогосподарського виробництва шляхом адміністративних по-
станов1638. Він опублікував дві книги: «Агрономическая помощь населению 
Украины» (Харків, 1923) та «Принципы организации агрономической помо-
щи населению» (Харків, 1925). Є відомості про доповідь «Звід юридичних 
праць з дослідження юридичних форм землеволодіння в стародавньому сві-
ті», яку в 1923 р. підготував професор С. Є. Сабінін1639. Про особливості від-
шкодування завданих збитків при заподіянні смерті члену селянського двору 
писав Л. С. Дубінський1640.

Одеські правники до проблем земельного права зверталися мало. Є лише 
свідчення про підготовку до друку конспектів лекцій із земельного та про-
мислового права  П. М. Толстого, які, скоріш за все, не були оприлюднені1641. 

мая). Вестник советской юстиции. 1924. № 17. С. 557–560.
1635  Отчет о работе аспиранта по административному праву А. Н. Одарченко с 1.ХІІ–22 по 

1.ХІІ–1923 года. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади і управ. України). Ф. 166. 
Оп. 2. Спр. 476. Арк. 62; Одарченко А Н. Законодательная охрана земельных участков от раз-
дробления. Право и жизнь. Москва, 1925. Кн. 9–10. С. 62–67.

1636  Одарченко А Н. Идея права на землю в ее прошлом и настоящем. Право и жизнь. Мо-
сква, 1926. Кн. 6–7. С. 3–8.

1637  Отчет о занятиях действительного члена научно-исследовательской кафедры «Пробле-
мы современного права» профессора Евтихиева А. Ф.  за время от 1 ноября 1922 г. по 1 апреля 
1923 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 
476. Арк. 44.

1638  Заявление аспиранта А. Ф. Дедусенка. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів вла-
ди та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 108.

1639  Список работ действительного члена кафедры профессора Сабинина. ЦДАВОУ (Центр. 
держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 61.

1640  Дубинский Л.С. Ст. 409 ГК и крестьянский двор. Вестник советской юстиции. 1927. 
№ 8. С. 285–286.

1641  Currukulum vitae и перечень научных трудов профессора П. М. Толстого. ДАОО (Держ. 
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Натомість одеські юристи активно розробляли питання кооперативного 
права. Біля витоків радянського кооперативного права стояв Є. М. Штан-
дель. Вже в першому номері журналу «Вестник советской юстиции» була 
опублікована його стаття «Основные вопросы кодификации кооперативно-
го законодательства». Він є співавтором праць «Жилищно-кооперативное 
законодательство Украины» (Харків, 1924), «Устав жилищно-арендного 
кооператива. Практический комментарий» (Харків, 1927) та автором посіб-
ника «Курс советское кооперативное право» (Харків, 1924), який витримав 
кілька перевидань. Рецензію на цю книгу написала дослідниця Г. Є. Семе-
нова1642. Також Є. М. Штандель опублікував кілька статей: «Проект закона о 
жилищно-потребительской кооперации» (Вісник радянської юстиції, 1924. 
№ 8), «Основи кооперативного права» (Там само. 1926. № 6). Він обґрун-
товував необхідність кодифікації кооперативного законодавства, що дало б 
змогу усунути протиріччя та застарілі приписи. Також вчений пропонував 
розробити узагальнені нормативні правила для сільськогосподарської, про-
мислової і кредитної кооперації, а також уточнити й оформити принципові 
положення чинного кооперативного законодавства. Актуальним він вважав і 
визначення правового становища кооперації, принципів кооперативного за-
конодавства, формування системи єдиної споживчої кооперації, централіза-
ції кооперативного самоврядування, державного регулювання кооперативної 
діяльності, уніфікації порядку діяльності кооперативів.

Роботи з цієї тематики продукував і Л. Ф. Турчанович. Він досліджував 
поняття кооперативу за радянським законодавством, основи кооперативного 
права, кооперативну правоздатність фізичних осіб1643.

Серед харківських учених, які зверталися до питань кооперативного пра-
ва, був О. І. Терехов. Він підготував кілька наукових статей з кооперативного 
права, систематизував законодавство, створивши «Сборник декретов и по-
становлений 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 місяці. 
О. І. Терехов приділив увагу формам кооперативної діяльності, що значно 
відрізняло його книгу від праці теоретика радянського кооперативного пра-
ва Є. М. Штанделя. Я. І. Рапопорт вивчав юридичну природу генеральних 

архів Одеської обл.). Ф. Р-129. Оп. 1. Спр. 79. Арк. 8.
1642  Семенова А.Е. Е.Н. Штандель Курс советского кооперативного права. Харьков. 1924. 

Изд. «Книгоспілка». Вестник советской юстиции. 1924. № 24. С. 851–852. 
1643  Турчанович Л.Ф. Определение кооператива (По проекту Основ кооперативного законо-

дательства СССР). Господарство та право. Одеса, 1928. Т. 1. С. 261–272; Турчанович Л.Ф. Коо-
перативна правоздатність фізичних осіб. Господарство та право. Одеса, 1929. Т. ІІ. С. 225–242.
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договорів між держпромисловістю та споживчою кооперацією1644. О. Л. Ма-
ліцький редагував колективну працю «Жилищно-кооперативное законода-
тельство Украины» (Харків, 1924) та рецензував «Советское кооперативное 
право»1645. М. Ф. Матвієвський підготував роботу «Об’єкт кооперативного 
взаємного страхування»1646. 

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 згур-
тувалися ті наукові сили, які працювали у царині фінансових питань, гро-
шового обігу, кредиту та банківської економіки. Зокрема, це були київські 
юристи Л. М. Яснопольський, П. Л. Кованько, М. І. Мітіліно, В. В. Карпеко, 
В. Ф. Яновський.

Академік Л. М. Яснопольський керував роботою Комісії, під його редак-
цією вийшло п’ять випусків «Праць комісії…» (Київ, 1929). Також він реда-
гував «Економічну енциклопедію України». Науковець писав про природні 
ресурси, принципи фінансової політики, фінансові відносини держави та міс-
цевих рад. Серія статей про банки та банківську систему увійшла до збірни-
ка «Банківська справа». Низку його робіт про кредитні та фінансові установи 
було опубліковано в журналі «Хозяйство Украины», а доповідь у товаристві 
економістів на тему «Кредитні установи на Україні» стала основою для від-
повідної розгорнутої публікації1647. У товаристві були виголошені й доповіді 
«Дніпробуд» (1925), «Дніпрельстан» (1926) та «Репараційна проблема в Ні-
меччині» (1929). Учений розглядав питання організації фінансових систем 
окремих іноземних держав та їх еволюції у зв’язку з соціально-політичними 
змінами, які були спричинені минулою війною. За наслідком 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 відно-
синам, проблемі грошового обігу, валютній кризі, ринку золота. Його працю 
про розвиток валютних курсів опублікували в «Наукових записках КІНГ»1648. 

1644  Рапопорт Я. І. До питання про правну природу генеральних договорів між 
держпромисловістю та споживчою кооперацією. Вестник советской юстиции. 1929. № 6. 
С. 173–176.

1645  Малицкий А. Терехов А. Советское кооперативное право. Вестник советской юстиции. 
1924. № 17. С. 573. 

1646  Матвієвський М. Ф. Об’єкт кооперативного взаємного страхування. Червоне право. 1928. 
№ 22. С. 1043–1048.

1647  Яснопольский Л. Н. Кредитные учреждения на Украине. Научные записки Киевского 
института народного хозяйства. Киев, 1925. Т.  6.  С.  3–80.

1648  Яснопольский Л. Н. Послевоенное развитие валютных курсов. Научные записки Киев-
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Цікавими йому були й тема вантажоперевезень, розпочата ним ще в дорево-
люційний час, і питання оподаткування та бюджетної політики.

Професор П. Л. Кованько очолював підкомісію для виучування місцевих 
фінансів, яка діяла в складі Комісії для виучування фінансових справ. Уче-
ний вивчав становище й еволюцію господарства та фінансів м. Києва, реда-
гував збірник статей «Господарство міста Києва», де вийшла і його робота 
«Бюджет міста Києва». Ним були підготовлені доповідь «Розмежування сфер 
державного та місцевого господарства» (1928) та розвідка «Нариси з історії 
та теорії місцевих фінансів». Цікавим є його нарис про київські контракти 
та комунальні підприємства1649. Він продовжував розробляти проблеми бю-
джетної політики1650. Низку праць учений присвятив податкам. У товаристві 
економістів виголосив кілька доповідей, зокрема: «Місцевий бюджет Укра-
їни в 1923–1924 рр. порівнюючи з передвоєнним» (1925) (згодом доповідь 
була опублікована) та «Господарство Києва в минулому і сучасному» (1929). 
Бюджетна політика СРСР стала предметом його наукових досліджень в емі-
грації. 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 освеще-
нии» (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 оподаткуван-
ня в СРСР, структуру і обсяг бюджету, співвідношення його окремих частин 
та визначив порядок розподілу кредитів по бюджетах союзних республік. 
Дослідник наголошував на необхідності звільнення від оподаткування най-
менших доходів, що становлять мінімум засобів існування, тобто відстоював 
принцип свободи від оподаткування прожиткового мінімуму. Він підготував 
статтю «Финансовое управление, как предмет научного исследования и ра-

ского института народного хозяйства. Киев, 1924. Т.  3.  С. 39–60.
1649  Кованько П. Киевские контракты 1798–1923: (Историко-экономический очерк). Журнал 

Киевского Губэкосо. 1923. № 1. С. 3–27; Кованько П. Л. Коммунальные предприятия на Украине. 
Научные записки Киевского института народного хозяйства. Киев, 1924. Т. 4–5. С. 249–283.

1650  Кованько П. Л. Местный бюджет Украины в 1912 году: В нынешних территориальных 
границах и административно-территориальном делении. Харьков: Фин.-экон. бюро НКФ УССР, 
1923. 82 с.; Кованько П. Л. Местный бюджет Украины в 1912 г. в нынешних территориальных 
границах и административно-территориальном делении. 2-е изд., доп. и перераб. Харьков: 
Фин.-экон. бюро НКФ УСРР, 1925. 88 с.; Кованько П. Л. Местный бюджет Киевской губернии. 
Киев, 1925. 102 с.
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ционализации», досліджував японську податкову систему, присвятивши цьо-
му статтю в збірнику «Праць комісії…» (Київ, 1929. Вип. 4).

Рентні відносини стали темою кількох публікацій В. В. Карпеко. Вче-
ний досліджував земельну ренту в умовах соціалізації землі, а у «Вестнике 
финансов» за 1926 р. опублікував статтю «Окладная единица и плательщик 
ренты»1651. Він – автор збірника задач по податках1652. Як співробітник Комісії 
вивчав історію фінансів в Україні (прочитав відповідну доповідь у 1926 р.). 
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. Міті-
ліно «Основи фінансової науки»1653. А доля його праці «История налогового 
дела на Подолии со времени новой экономической политики» досі невідома.

Непересічною видається розвідка «Конвенційні тарифи СРСР», присвя-
чена особливостям фінансово-кредитної політики в окремих галузях еко-
номіки республіки, яку для третього випуску збірника комісії підготував 
В. Ф. Яновський.

З-поміж харківських юристів до роботи Комісії для виучування фінансо-
вих 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 регулю-
вання місцевих бюджетів» (Київ, 1929. Вип. 3). У цьому ж випуску «Праць 
комісії…» вийшла друком робота молодого дослідника В. М. Доброгаєва 
«Географічний розподіл державних і місцевих прибутків і видатків по окру-
гах 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 та наголошував: якщо 
держава здійснює перерозподіл фінансових і матеріальних ресурсів, то необ-
хідно встановити правильні фінансові взаємини між Союзом та союзними 
республіками. Зокрема, вчений пропонував розширити повноваження фінан-
сових органів республік при дотриманні принципу бездефіцитності респу-

1651  Карпеко В. В. Рентное обложение. Научные записки Киевского института народного 
хозяйства. Киев, 1924. Т. 2. С. 74–96.

1652  Карпеко В. В. Сборник задач по прямым и косвенным налогам и рентному обложению с 
решениями и ответами: Руководство для изучения налоговой практики / сост.: проф. В. В. Кар-
пека, Н. И. Козачек, Н. С. Делов и др. Харьков: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1926. 133.

1653  Карпеко В.В. М. І. Мітіліно. Основи фінансової науки. Рецензія. Праці комісії для ви-
учування фінансових справ. Київ: ВУАН, 1929. С. 204–206.
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бліканських бюджеті1654. Як фахівець податкової справи дослідник критично 
ставився до формування класової фінансової політики, зокрема класового 
принципу оподаткування1655. Такі його думки були досить сміливими в того-
часних умовах, тож не дивно, що В. М. Доброгаєв потрапив під шквал кри-
тики і звинувачення у «економічному націоналізмі».

Серед викладачів фінансового права ХІНГ був професор Ф. Я. Нєсмєлов, 
автор солідного дослідження «Косвенные налоги» (Санкт-Петербург, 1904). 
В роки нової економічної політики він писав про податковий тиск на при-
ватну промисловість і торгівлю1656. На Всеукраїнському з’їзді податківців він 
виступив із промовою «Промисловість України і акцизи», яка згодом вийшла 
друком1657. Він автор книги «Податкова система СРСР» (Харків, 1933). Кіль-
ка робіт учений адресував боротьбі з алкоголізмом: «Самогон. Из чего он 
состоит, какой вред приносит здоровью и хозяйству?» (Харків, 1930), «Ви-
курювання самогону і шинкарство в УСРР» (Харків, 1930), «Алкогольный 
тупик: материалы по истории борьбы с алкоголизмом» (Київ, 1931). 

До 1923 р. місцеві фінанси в ХІНГ викладав О. П. Марков. Центральною 
темою його наукових досліджень тоді став розвиток комунального госпо-
дарства. О. П. Марков був активним дописувачем журналу «Коммунальное 
хозяйство на Украине», де публікував статті про стан комунального госпо-
дарства, про податки і збори. Окрему публікацію він присвятив фінансовому 
стану органів комунального господарства1658. Предметом наукових пошуків 
М. Ф. Матвієвського стали питання фінансового контролю, таємниці вкла-
дів, гербової оплати1659.

В Одесі наприкінці 1920-х рр. в секції фінансової науки і фінансового 
права науково-дослідної кафедри права були заплановані досить перспектив-
ні наукові теми. Серед здобутків співробітників цієї установи відомі насам-
перед роботи Г. І. Тіктіна. Вчений був фахівцем у галузі теорії фінансів, мав 

1654  Доброгаев В. Финансовые взаимоотношения Союза и Союзных республик. Хозяйство 
Украины. 1926. № 5–6. С. 45–47.

1655  Доброгаев В. Обложение и доходность сельского хозяйства. Хозяйство Украины. 1928. 
№ 10. С. 145.

1656  Несмелов Ф. Я. Тяжесть обложения частной промышленности и торговли. Финансовый 
бюллетень. 1925. № 12–13 (86–87). С. 14–20.

1657  Несмелов Ф.Я. Промышленность Украины и акцизы. Доклад на Всеукраинском съезде 
косналогов. Харьков: Уполнаркомфина, 1923. 71 с.

1658  Марков А. П. К вопросу о финансовом положении органов коммунального хозяйства. 
Коммунальное хозяйство на Украине. 1922. № 3. С. 55–69.

1659  Матвиевский М. Тайна вкладов в кредитных учреждениях и бесспорный порядок взы-
скания. Вестник советской юстиции. 1926. № 4. С. 162–164; Матвієвський М. Завдання дер-
жавного фінансового контролю та методи його роботи і пʼятирічний план розвитку народного 
господарства. Вісник радянської юстиції. 1929. № 21. С. 628–631.
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понад 30 праць. Він досліджував теорію публічних фінансів, опублікувавши 
в 1928–1929 рр. в інститутському виданні «Господарство і право» (т. І та 
т. ІІ) докладну розвідку «Очерки по общей теории публичных финансов»1660. 
Щоправда, перша її частина побачила світ ще у 1926 році1661. Вчений досить 
самобутньо аргументував, що фінансове право є суто публічною галуззю, 
адже об’єднує лише публічні інститути чи публічно-правові елементи в змі-
шаних інститутах. Тому норми фінансового права є публічними або за своїм 
первинним, публічним, або за додатковим, другорядним призначенням. Ви-
вченню 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 «Праці комісії для 
виучування фінансових справ»1662.

Трудове право та право соціального забезпечення розробляли викла-
дачі КІНГ Б. О. Чорний, Д. О. Шлосберг, В. І. Бошко та Є. І. Кельман. Се-
ред тем, що їх вивчав Б. О. Чорний, були питання соціального страхування 
робітників, страхування на випадок хвороби, через безробіття та нещасний 
випадок. Науковець опублікував праці: «Безработица и социальное страхо-
вание» (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» роз-
містив Д. О. Шлосберг1663. 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 забезпе-
чення готували харківські вчені: Г. Є. Семенова, П. Д. Камінська, Л. В. За-
белін. 

Знаним радянським ученим-трудовиком була Г. Є. Семенова. У її науко-
вому доробку перші коментарі трудового кодексу «Очерки советского тру-

1660  Тиктин Г. И. Очерки по общей теории публичных финансов. Господарство та право. 
Одеса, 1928. Т. 1. С. 95–204; Тиктин Г. И. Очерки по общей теории публичных финансов. Госпо-
дарство та право. Одеса, 1929. Т. ІІ. С. 269–385.

1661  Тиктин Г. И. Очерки по общей теории публичных финансов. Журнал научно-исследова-
тельских кафедр в Одессе. Одесса, 1926. Т. ІІ. № 2. С. 1–50.

1662  Тіктін Г. І. Основні теоретичні проблеми динаміки публічного господарства. Праці комі-
сії для виучування фінансових справ. Київ: ВУАН, 1929. С. 105–203.

1663  Шлосберг Д. Этапы развития законодательства по охране труда и соц. страхования в Рос-
сии. Научные записки Киевского института народного хозяйства. Киев, 1923. Т. 1. С. 93–107.
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дового права (Харків, 1923, 1925) та книга «Советское законодательство о 
труде» (Москва, 1927). 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 опу-
блікована1664, та стаття про спрощення трудового законодавства1665. Соціаль-
ному страхуванню вона присвятила спеціальну статтю1666. Авторка обстою-
вала ідею самостійності трудового права, вважаючи його публічною галуззю 
права, але не виключала можливість застосування до трудових відносин по-
ложень 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 тор-
калися 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 радянсько-
го трудового законодавства, робила спеціальні огляди діючого трудового 
законодавства з постатейними коментарями. Її книга «Советское трудовое 
право» (Харків, 1925; Харків, 1927; Москва, 1928) витримала кілька видань, 
передмову до одного із них написав М. Й. Рейхель. Авторка, окрім історії 
трудового права та теоретичних засад (юридичних конструкцій трудового 
та колективного договору, створення кодексу, характеристики органів регу-
лювання праці тощо), 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). Окремі статті 
про страйки за англійським правом та трудові проблеми в п’ятирічному плані 
СРСР вона опублікувала у «Віснику радянської юстиції» (1930 р. № 2, 7–8). 
Також вона готувала численні рецензії та огляди зарубіжної літератури з тру-
дового права. Водночас П. Д. Камінська – авторка досліджень про жіночу 
працю та працю неповнолітніх: «Женский труд» (Москва, 1925), «Работницы 
в промышленности» (Москва–Ленинград, 1926), «Труд несовершеннолетних и 
ученичество» (Москва, 1925). Вона виступала за посилену правову охорону і 

1664  Семенова А. Е. Новое в законодательстве о трудовых конфликтах. Вестник советской 
юстиции. 1928. № 21. С. 618–622.

1665  Семенова А. Про спрощення трудового законодавства. Червоне право. 1930. № 3.
С. 111–113.

1666  Семенова А. Е. Регресс органов социального страхования на основании ст. ст. 413, 414 и 
его подсудность. Вестник советской юстиции. 1926. № 7. С. 282–284.
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захист праці жінок і дітей. Порівнявши працю жінок в СРСР, Англії та Франції, 
дослідниця визнала, що саме від участі жінок в народногосподарському жит-
ті 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 праці неповнолітніх на шкідливих 
роботах тощо), а й правове регулювання учнівства. Тобто вона наголошувала 
на необхідності поєднувати навчання ремеслам із загальною освітою та розви-
тком розумових здібностей молоді. 

Всього два роки право соціального забезпечення в ХІНГ читав Л. В. Забе-
лін. Багато його робіт, які були підготовлені вченим уже в Москві, переважно 
торкалися питань трудового права, як-от: «Регулирование вопросов труда в 
промышленности. Практическое руководство по применению законов о тру-
де» Т. 1. (Москва–Ленинград, 1925, 1928), «Вопросы производительности 
труда» (Москва–Ленинград, 1926), «Коллективный договор» (Москва, 1926). 
Окрему сферу наукових інтересів ученого становили проблеми соціального 
забезпечення – у 1924 р. він опублікував монографію «Теория социально-
го обеспечения» (Москва, 1924). Успіх мали його праці з питань соціально-
го страхування: «Пути и судьбы социального страхования. Краткий очерк» 
(Москва, 1926, 1929); «Теоретические вопросы социального страхования» 
(Москва, 1926); «Социальное страхование в жизни рабочего СССР» (Мо-
сква, 1930); «Основы социального страхования» (Москва, 1930, 1931).

У галузі трудового права працював аспірант Ткачів. У 1924 р. на Дру-
гому Всеукраїнському з’їзді працівників радянської юстиції він прочитав 
доповідь «О трудсесиях». Професор В. І. Сливицький рецензував книгу 
Г. Є. Семенової «Очерки советского трудового права»1667. Питання майно-
вої відповідальності службовців і робітників за трудовим договором дослі-
джував М. І. Наумов1668. 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». 

Проблеми трудового права досліджували й одеські вчені. Насамперед 
варто назвати підручник «Основи трудового права» (Харків, 1930) І. В. Ше-
решевського. Він же вивчав і ознаки трудового договору, опублікувавши 
відповідну статтю в журналі «Право и жизнь» (1926. № 1–2). Професор 
І. А. Хмельницький досліджував питання оплати праці у випадку тимча-

1667  Сливицкий В. И. А. Е. Семенова. Очерки Советского трудового права: 2-е доп. изд. Изда-
ние ВУСПС. Харьков. 1925. Вестник советской юстиции. 1925. № 17. С. 685–686.

1668  Наумов Н. Відповідальність службовців та робітників майном з трудового договору. Чер-
воне право. 1927. № 6. С. 263–2267. 
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сового заміщення та особливості розірвання трудового договору на вимогу 
партійної організації1669. Статтю про природу договорів з трудовою артіллю 
написав Е. І. Розенберг1670. 

Низку робіт із проблем трудового права підготував М. Є. Розенбліт. Його 
книга «Порядок найма рабочей силы и борьба с безработицей» (Одеса, 1926, 
1927) витримала чотири видання. Він підготував брошюру «Что должна 
знать домашняя работница о своих трудовых правах» (Харків, 1927). Дослід-
ник 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 ре-
шений расценочно-конфликтных комиссий. В каких случаях и в каком по-
рядке 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 супере-
чить 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-право-
вих проблем українські вчені ранньої радянської доби, цілком дає підстави 
стверджувати про серйозність їх наукових пошуків. Увага вчених-держа-
вознавців була сконцентрована на питаннях державотворення, конституці-
оналізму, охорони конституції, сутності державної влади, поділу функцій 
радянських органів держави та союзних республік, суверенітету, автономіз-
му, федералізму, національної політики, громадянства, організації сільрад, 
правового становища армії, громадських об’єднань, виборчого права, дер-
жавного 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 радянсько-
го адміністративного права, вивчалися питання його юридичної природи як 
публічної галузі, форми адміністративної діяльності, види управлінських 
актів, межі здійснення публічних прав, публічне речове право, заходи адмі-

1669  Хмельницкий И. А. Об оплате труда высшей квалификации в случае временного заме-
щения. Вестник советской юстиции. 1925. № 13. С. 514; Хмельницкий И. А. Расторжение труд-
договоров по требованию парторганизаций. Вестник советской юстиции. 1926. № 1. С. 14–15.

1670  Розенберг Е. Договор с трудовой артелью и ст. 33 КЗТ. Вестник советской юстиции. 
1926. № 20. С. 796–798.
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ністративного примусу, становлення адміністративної юстиції. Переважно, 
як спеціальні розділи адміністративного права, у 1920-х рр. розроблялися 
проблеми земельного, кооперативного та житлового права. Тематика робіт у 
царині фінансового права охоплювала питання фінансової політики, фінан-
сових та валютних відносин держави, банківської та податкової систем, кре-
дитних та фінансових установ, грошового обігу, структури, обсягу й порядку 
розподілу бюджету. Низку тогочасних монографій, коментарів, підручників, 
статей присвячено проблемам трудового права та права соціального забез-
печення. І хоча переважна більшість цих праць ґрунтується на радянській 
ідеологічній доктрині, ця наукова спадщина, без сумніву, заслуговує не лише 
уваги, а й ретельного вивчення.

7.3. 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 рес-
публік активізували кримінально-правові дослідження. Боротьба зі злочин-
ністю, реорганізація судових органів, прокуратури та органів розслідування 
стали поштовхом до розвитку криміналістики та судової медицини. Насам-
перед зазначимо, що в ранню радянську добу, в умовах зміни суспільно-по-
літичного, економічного устрою держави та посилення державного примусу 
особливо актуальним ставало наукове вивчення проблем кримінально-пра-
вової теорії. Напрацьовувалися нові теоретико-методологічні основи радян-
ської кримінально-правової науки, яка мала сприяти зміцненню законності, 
правильному застосуванню кримінальних законів, успішній боротьбі зі зло-
чинністю.

Діяльність учених-юристів інститутів народного господарства в цей пе-
ріод була тісно повʼязана з роботою законодавчих органів та практичних 
установ. Викладачі вишів були співробітниками низки наукових установ, зо-
крема, секції кримінального права Комісії радянського права ВУАН, секції 
кримінального права Харківської науково-дослідної кафедри «Проблеми су-
часного права», секції криміналістики Одеської науково-дослідної кафедри 
«Сучасних правових проблем», Кабінетів по вивченню особи злочинця і зло-
чинності (Київ, Одеса), Інститутів науково-судової експертизи (Київ, Одеса, 
Харків). Певною мірою до питань звичаєвого карного права зверталися вче-
ні Комісії для виучування звичаєвого права ВУАН, проблем кримінального 
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права та процесу торкалися й окремі співробітники Комісії для виучування 
історії західноруського та українського права.

У Києві питання кримінального права, процесу та кримінології стали 
центральними у дослідженнях М. М. Паше-Озерського, М. О. Чельцова-Бе-
бутова, А. С. Звоницької, О. Д. Щербака, С. І. Тихенка, М. Г. Сікорського, 
С. Г. Борисенока, С. В. Ейсмана. Натомість розробленням проблем судової 
медицини та судової психіатрії займалися В. М. Гаккебуш, В. О. Рожанов-
ський та І. О. Залкінд. Мало не всі вони співпрацювали з секцією кримі-
нального 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 наукових товариств, зокрема, Правничого товариства ВУАН 
та Київського відділення УЮТ.

Професор М. М. Паше-Озерський зосередив свою увагу на вивченні й на-
уковій популяризації результатів першої радянської кодифікації. Він брав участь 
у коментуванні кримінального та виправно-трудового кодексів, був співавтором 
двох видань ґрунтовної праці «Уголовный кодекс Советских Республик. Текст 
и постатейный комментарий» (Київ, 1924; 1925), «Кримінальний кодекс УСРР. 
Текст і практичний коментар» (Харків, 1930) та «Исправительно-трудовой ко-
декс УССР. Текст и постатейный комментарий» (Харків, 1928). Низку праць у 
фахових виданнях присвятив аналізу КК УСРР, де коментував статті про умовне 
засудження, умовне дострокове звільнення, замах на злочин. Ним було здійсне-
но спроби кваліфікації окремих злочинів, досліджено юридичну природу шпи-
гунства, розкрадання та співучасті у злочині. Він цікавився виправно-трудовим 
правом, був прихильником раціональних заходів захисту радянського правопо-
рядку, зокрема, виправних робіт без утримання під вартою1671. 

Значну увагу приділяв учений теоретичним питанням кримінального пра-
ва. Важливими є розроблені поняття «приготування», «замах», «необхідна 
оборона», «крайня необхідність», «кримінальна давність», «право поразки» 
та «реабілітація». Проте на певному етапі своєї творчої біографії він вважав, 
що з точки зору суспільної небезпечності діяння відпадає будь-яке значення 
поділу злочинів на навмисні чи необережні, вчинені з прямим чи непрямим 
умислом. Саме тому, на його думку, для радянського суду є зайвими по-
няття «осудність», «винність», «умисел» і «необережність»1672, з чим важко 

1671  Паше-Озерский Н. Н. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. и Исправитель-
но-трудовой кодекс УССР 1925 г. Административный вестник. 1926. № 4–5. С. 10–15; Па-
ше-Озерский Н. Н. Принудительные работы без содержания под стражей и ИТК УССР 1925 г. 
Административный вестник. 1926. № 1. С. 10–12.

1672  Паше-Озерский Н. Н. Несколько замечаний по поводу проекта УК РСФС 1925 года. 
Вестник советской юстиции. 1926. № 4. С. 143.
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погодитися. Учений був учасником Правничого товариства ВУАН, а з часу 
утворення академічної секції кримінального права при Комісії радянського 
права став її співробітником, долучившись до колективної праці з підготовки 
власного проекту КК УСРР. Відомо і про його доповідь «Об уголовной дав-
ности», прочитану в УЮТ. Неодноразові закордонні відрядження правознав-
ця принесли йому міжнародне визнання. Він був офіційним представником 
радянської України на І Міжнародному конгресі з вивчення статевих питань 
(Берлін), брав участь у Міжнародному правничому конгресі (Копенгаген), 
читав лекції з радянського права в Копенгагені, Відні та Берліні. На батьків-
щині було опубліковано його праці про Міжнародний конгрес1673, про статеві 
злочини1674, про кримінальне законодавство Данії1675. У Київському інституті 
науково-судової експертизи професор зробив доповідь «Берлинские тюрьмы 
(по личным впечатлениям)», яка разом із серією заміток про берлінські, ко-
пенгагенські 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 невизна-
чені вироки, реформу кримінального права. Ним було підготовлено розвід-
ку «Про основні принципи майбутньої реформи радянського кримінального 
права»1676, яка була розкритикована головою Соціально-економічного відділу 
ВУАН О. Г. Шліхтером і заборонена до друку1677. Він був активним учасником 
УЮТ, доповідав на теми: «О пределах и условиях применения ст. 79 ч. 2 Уго-
ловного кодекса» (1924), «Спорные вопросы учения о покушении» (1924), «О 

1673  Звіт про роботу ІІІ Соціально-Економічного Відділу. Вісті ВУАН. 1929. № 5–6. С. 9–10.
1674  Паше-Озерский Н. Н. Половые преступления в УК. Вестник советской юстиции. 1926. 

№ 16. С. 636–637.
1675  Паше-Озерский Н. Н. Датский проект Уголовного кодекса 1928 г. Административный 

вестник. 1929. № 6–7. С. 82–85; Паше-Озерський М. М. Новий кримінальний кодекс Данії. Чер-
воне право. 1930. № 20. С. 865–867.

1676  Чельцов-Бебутов. Про основні принципи наступної реформи радянського кримінального 
права. /1929–1930 р./ ІР НБУВ (Інститут рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. 
Х. Спр. 1436. 67 арк. +5 діагр.

1677  Усенко І. Б. Криміналістичні проблеми у дослідженнях учених Всеукраїнської Академії 
наук. Проблеми протидії злочинності: історико-правовий аспект : ХVІІІ Міжнар. історико-пра-
вова конф., 13–17 верес. 2007 р., с. Стерегуще : матеріали конф. ; редкол.: О. В. Тимощук (голо-
ва), Д. В. Велігодський (відп. секр.), О. Н. Ярмиш, І. Б. Усенко, Л. О. Зайцев, О. М. Редькіна. 
Сімферополь : ДОЛЯ, 2008. С. 7; Відзив на роботу Чельцова-Бебутова Про основні принципи 
наступної реформи радянського кримінального права. 19.ІV.1930 р. ІР НБУВ (Інститут рукопису 
Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського). Ф. Х. Спр. 1437. 1 арк. 
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реорганизации окончательного производства по уголовным делам» (1925), 
«Уголовное право за 10 лет» (1927). М. О. Чельцов-Бебутов співпрацював з 
Київським інститутом науково-судової експертизи, де розробляв тему «Тео-
рия и практика исправительно-трудового дела в УССР»1678. Він коментував 
«Уголовный кодекс Советских Республик. Текст и постатейный коммента-
рий» (Київ, 1925), «Уголовно-процессуальный кодекс УССР. Научно-прак-
тический комментарий» (Харків, 1927, 1929) та «Уголовные кодексы УССР 
и РСФСР. Сравнительный текст и научно-практический комментарий» (Хар-
ків, 1929). У центрі його досліджень був аналіз кримінального законодав-
ства. Доречно зазначити, що проблеми, яких він торкався, редакціями не-
рідко ставилися у ранг дискусійних, а в умовах утвердження принципу рево-
люційної 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 політики1679. 

Багато уваги правознавець приділяв теоретичним питанням криміналь-
ного права. Досліджував співвідношення соціалістичної правосвідомості й 
справедливості у кримінальному кодексі, доцільності і законності. Вивчав 
юридичну природу негідного замаху, невизначених вироків, спеціального та 
загального попередження, дію закону у просторі й часі, пом’якшувальні об-
ставини, сутність соціального захисту, аналогію в кримінальному кодексі та 
застосування радянськими судами особливої міри покарання – оголошення 
особи «поза законом». Професор відкрито вказував на технічні помилки та 
дефекти кодексів, вивчав доцільність криміналізації бюрократизму, виступав 
за розумне спрощення кримінальних законів. Ця тематика представлена у 
статтях, розміщених у «Віснику радянської юстиції». 

Дослідження історії суду вчений узагальнив у ґрунтовній монографії 
«Курс советского уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда 
и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных го-
сударствах» (Москва, 1957). Окрему працю він присвятив нобелевському 
лауреату з літератури 1921 р. Анатолю Франсу – «Анатоль Франс, как кри-
миналист» (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 пра-

1678  Чельцов-Бебутов М. Учреждения в г. Киеве по изучению преступности. Проблемы пре-
ступности. Москва, 1929. Вып. 4. С. 147.

1679  Чельцов-Бебутов М. А. Уголовный кодекс и реабилитация осужденного. Вестник со-
ветской юстиции. 1923. № 7. С. 176–177; Чельцов-Бебутов М. А. Наша карательная политика и 
борьба с хулиганством. Право и жизнь. Москва, 1926. № 8–10. С. 75–89.
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ва та пенітенціарії1680. Професор відстоював реальне право підсудного на 
спростування зібраних проти нього доказів, наполягав на обов’язковій пере-
вірці в суді всіх доказів у справі, на необхідності вмотивованих вироків та на 
участі захисника у процесі1681. Вчений був прихильником змагальності, без-
посередності та усної форми кримінального процесу, нарікав на високу за-
вантаженість судів1682. Він – автор перших радянських підручників: «Задачи 
по советскому уголовному процессу» (Харків, 1925), «Советский уголовный 
процесс» (Харків, 1928, 1929), за якими вчилися юристи не одного поколін-
ня. Праці отримували позитивні рецензії, однак на адресу вченого лунали й 
звинувачення у «невитриманості радянської концепції процесу», в «аполі-
тичності». Характерною рисою книги «Советский уголовный процесс» на-
звано «постійне відхилення автора від лінії класового аналізу процесуаль-
них інститутів», тож підручник не є марксистським1683. Критикували його за 
спробу «побудувати на радянському ґрунті процес буржуазної демократії», 
що, на думку рецензента, є не лише політично неприпустимим, а й теоретич-
но помилковим.

На факультеті працювала А. С. Звоницька – перша в Росії жінка-соціо-
лог, яскрава представниця школи неопозитивізму. Ще в 1914 р. вийшов пер-
ший том її видатної праці «Опыт теоретической социологии» (Київ, 1914). 
Ця робота була задумана як багатотомне видання, однак, на жаль, рукопи-
си другого та третього томів утрачені у блокадному Ленінграді. На початку 
1920-х рр. вона займалася кримінальною соціологією. А. С. Звоницька – єди-
на жінка-викладач правового факультету КІНГ. Вона очолювала юридичну 
клініку, керувала секцією соціально-статистичного вивчення злочинності, 
де була організована експериментальна робота з вивчення психології свід-
ків та встановлення точності їх свідчень, окремі експерименти із виявлення 
«правових емоцій» дорослих та малолітніх правопорушників та дорослих і 
малолітніх осіб незлочинців. Науково-дослідна робота проводилася і в на-

1680  Чельцов-Бебутов М. О. Міжнародне спілкування криміналістів та наша карна політика. 
Наукові записки Київського інституту народного господарства. Київ, 1927. Т. 8. С. 49–70.

1681  Чельцов-Бебутов М. А. О применении 424 статьи Уголовно-Процессуального Кодекса. 
Вестник советской юстиции. 1925. № 15. С. 558–559; Чельцов-Бебутов М. А. О поверке доказа-
тельств и прениях сторон в советском уголовном процессе. Вестник советской юстиции. 1926. 
№ 7. С. 279–282; Чельцов-Бебутов М. А. Состязательная форма в советском уголовном про-
цессе. Вестник советской юстиции. 1928. № 11–12. С. 322–328; Чельцов-Бебутов М. А. Цель 
уголовного процесса и организация окончательного производства. Научные записки Киевского 
института народного хозяйства. Киев, 1925. Т. 6. С. 171–185.

1682  Чельцов-Бебутов М. О. Логіка та психологія судового вироку. Вісник радянської юстиції. 
1929. № 2. С. 40–44.

1683  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 173.
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прямі виявлення знань кримінального права серед населення, задля визна-
чення напрямів ліквідації правової безграмотності, удосконалення навчаль-
них програм для підготовки юристів1684. Дослідниця підготувала кілька до-
повідей: «О научных методах работы юридической клиники», «К вопросу об 
изучении преступника и преступности» (остання була опублікована)1685. Це 
дослідження побудоване на стику соціології та права. Авторка дає глибокий 
аналіз існуючих підходів до вивчення злочинності й особистості злочинця та 
аргументовано доводить необхідність широкого соціологічного досліджен-
ня. Передусім, на її думку, вивченню має піддаватися «емоційна травма», 
яка призводить до злочину. Актуальним є виявлення соціальної складової 
такої емоційної травми. А отже, переконувала авторка, для розкриття при-
чин злочинності потрібно здійснити глибокий соціологічний аналіз, оскіль-
ки злочин – це соціальний конфлікт, порушення соціальних відносин. Тому 
злочинець підлягає дослідженню та впливу соціологів саме як порушник цих 
соціальних відносин. Вона вважала, що саме від соціальних умов залежить 
рівень злочинності у державі, так як до злочинів спонукає не лише «біоло-
гічний склад людини», «розумові дефекти», а й вплив соціальних факторів 
– потрясіння, економічні кризи, війни, які привчають до знецінення людської 
особистості та до насильства. Дослідниця доводить, що в кризові роки від-
мічається не лише кількісний ріст злочинів, а й їх якісний характер, який 
змінюється під впливом соціальних умов. Так, у роки соціальних потрясінь 
злочинець є «випадковим», його вік значно знижується, і значно підвищуєть-
ся частка жінок-злочинців. Отже, кризи, економічні потреби, безперервний 
потік насильства формують випадкових та масових злочинців. Тоді як із змі-
ною соціальних умов (їх покращенням), утвердженням стійких соціальних 
груп формується новий тип злочинців – професіоналів. 

Цікавим і корисним для вивчення злочинності, на думку авторки, може 
стати соціологічне дослідження якісних особливостей окремих злочинів, ха-
рактерних для періодів великих соціальних потрясінь, зокрема бандитизму, 
політичного бандитизму, службових злочинів тощо. Саме в Україні вона ба-
чила найсприятливіші умови для таких досліджень, адже тут спостерігалась 
найбільш вперта і тривала боротьба соціальних груп, при слабкій нестійкій 
державній владі. З методологічної точки зору соціологічному дослідженню 
мають піддаватися не лише епохи соціальних криз, а й різні місцевості, які 
мають типові соціально-економічні особливості, національний склад насе-

1684  Міхневич Л. В. Агнеса Соломонівна Звоницька – єдина жінка викладач юридичного фа-
культету КІНГ. Науковий вісник НУБіП України. Київ, 2011. С. 40. 

1685  Звоницкая А. С. К вопросу об изучении преступника и преступности. Научные записки 
Киевского института народного хозяйства. Киев, 1924. Т. 3. С. 74–92.
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лення тощо. Тому важливим є порівняння злочинів у містах і селах, що дасть 
можливість виявити їх причини. Цікаво, що у роботі дослідниця називає і 
донині актуальні соціальні проблеми, які штовхають на злочин – негатив-
ний вплив «кінематографа на неповнолітніх», ранній алкоголізм, наркотики 
тощо. Авторка впевнена у необхідності глибокого соціологічного аналізу, 
що має бути проведений двома шляхами: ретельним вивченням соціальних 
властивостей та психологічних характеристик окремого злочинця і загаль-
ним вивченням злочинності у зв’язку із побудовою й особливостями соціаль-
ної сфери1686. Саме результати таких досліджень у поєднанні з біологічними 
даними дадуть вичерпне пояснення причин злочинності. Окрім того, її перу 
належить рецензія на книгу «Борьба с преступностью в детском и юношес-
ком возрасте»1687.

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 «Про-
блема матеріалізації слідства в зв’язку з вченням про судові докази»1688. 
Окрім того, 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. 

Професор С. І. Тихенко цілком заслужено вважається одним із основопо-
ложників української криміналістики. У 1920-х рр. він розробляв учення про 
неосудність. Дослідник дійшов висновку, що поняття неосудності будується 
на поєднанні двох основних критеріїв: медичного і юридичного. Він роз-
глядав неосудність як категорію юридичну, вбачав її у психічному «недо-
розвитку» чи психічній «ненормальності», коли недоцільно застосовувати 
покарання1689. Окрім цього, працюючи в Кабінеті з вивчення особи злочинця 
і злочинності, він підготував низку робіт з виправно-трудового права. Значна 
частина його спадщини присвячена питанням техніки розслідування злочи-
нів (праці підготовлені в рамках діяльності Інституту науково-судової екс-

1686  Міхневич Л. В. Агнеса Соломонівна Звоницька – єдина жінка викладач юридичного фа-
культету КІНГ. Науковий вісник НУБіП України. Київ, 2011. С. 38–43. 

1687  Звоницкая А. Проф. П. И. Люблинский. «Борьба с преступностью в детском и юношес-
ком возрасте». Научные записки Киевского института народного хозяйства. Киев, 1924. Т. 3. 
С. 204.

1688  Усенко І. Б. Криміналістичні проблеми у дослідженнях учених Всеукраїнської Академії 
наук. Проблеми протидії злочинності: історико-правовий аспект : ХVІІІ Міжнар. історико-пра-
вова конф., 13–17 верес. 2007 р., с. Стерегуще : матеріали конф. ; редкол.: О. В. Тимощук (голо-
ва), Д. В. Велігодський (відп. секр.), О. Н. Ярмиш, І. Б. Усенко, Л. О. Зайцев, О. М. Редькіна. 
Сімферополь : ДОЛЯ, 2008. С. 7.

1689  Тихенко С. И. Невменяемость и вменяемость. Киев: Юриздат НКЮ СССР, 1927. С. 7.
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пертизи). І нині роботи С. І. Тихенка, як зазначає П. С. Берзін, зберегли не 
лише історичне, а й практичне значення1690.

Низку робіт з кримінального права підготував М. Г. Сікорський. За ар-
хівними даними молодий дослідник як професорський стипендіат готував 
звіти про наукові заняття (відомо про три такі звіти). Надалі вчений приділяв 
увагу юридичній природі окремих злочинів. Він розкрив теоретичну основу 
та визначив поняття хуліганства (в криміналістичному семінарі факультету 
прочитав доповідь «Хуліганство за КК 1922 р.» та опублікував відповідну 
статтю1691). Також дослідив питання про притягнення до відповідальності за 
штучне переривання вагітності, аналізував застосування покарання за об-
манний найм приміщення, опублікувавши відповідні статті у «Віснику ра-
дянської юстиції» (1924. № 7, 14). Працюючи в юридичній клініці, він вів 
науковий семінар «Учення про фактори злочинності»1692. 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 розро-
бляв поняття «юридичної помилки», під якою розумів «неусвідомленість 
протиправності, що викликана незнанням або міркуванням, що не відпові-
дає дійсності»1693. Як співробітник Комісії для виучування звичаєвого пра-
ва підготував програму для збирання матеріалів звичаєвого кримінального 
права1694, а в секції кримінального права Комісії радянського права написав 
розвідку «До реформи кримінально-процесуального права» й водночас пра-
цював над монографією «Невизначені вироки та їх ідея в сучасному праві». 
Є архівні дані про такі його праці: «Юридические сделки», «Дача взятки», 
«Система засобів соціального захисту в КК 1922 р.», «Каральна система УК 
1922 р.», «Дознание через окольных людей», «Участие третьих лиц в деле». 
Він склав рецензії на збірник «Проблемы марксизма. Проблемы преступнос-
ти», книгу професора С. В. Познишева «Основы пенитенциарной науки» та 
іноземну літературу з кримінального права1695.

1690  Берзін П. С. Київська школа кримінального права (1834–1960 рр.) : історико-правове до-
слідження : монографія: 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ: «ВД «Дакор», 2013. С. 745.

1691  Сикорский Н. И. Хулиганство (к вопросу об ответственности по 176 ст. УК). Вестник 
советской юстиции. 1923. № 8. С. 198–199.

1692  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 174.

1693  Сікорський М. Г. Юридична помилка в галузі карного права. Наукові записки Київського 
інституту народного господарства. Київ, 1926. Т. 7. С. 71–82.

1694  Сікорський М. Г. До питання про програму для збирання матеріалів з народного карного 
права. Праці Комісії для виучування звичаєвого права України. Київ, 1928. Вип. 3. С. 13–24. 
(ВУАН. Збірник Соц.-екон. відділу. № 17).

1695  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
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Історик права С. Г. Борисенок приділяв увагу окремим злочинам. Він 
здійснив юридичний аналіз самоуправства та вигнання, дослідив їх юри-
дичну природу, визначив колізії законодавства і судової практики щодо їх 
карності1696. Аналізу російського проекту КПК цей учений присвятив від-
повідну доповідь і підготував розвідку «Товариські суди в’язнів у Київсько-
му БУПРі»1697. Як співробітник Комісії для виучування історії західнорусь-
кого та українського права ВУАН, правознавець вивчав злочини за «Русь-
кою Правдою», адвокатуру за Литовським статутом (роботи опубліковані 
в збірнику праць комісії). Працюючи в Комісії для виучування звичаєво-
го права України, написав роботу «Самосуди над карними злочинцями в 
1917 р.»1698. Вчений склав розділ «Судочинство» до програми з криміналь-
но-процесуального права1699. Його перу належить і розвідка «Сільські суди 
в сучасній судовій системі України» та низка рецензій на кримінально-пра-
вову літературу1700.

Ще у дореволюційний час розпочав наукову роботу С. В. Ейсман. А в 
КІНГ він працював над проблемами кримінального права та процесу під 
керівництвом М. М. Паше-Озерського. У 1923 р. як учасник криміналістич-
ного семінару він прочитав доповідь «Вбивство за карним кодексом УСРР». 
А перша його друкована робота торкалася предмета хабара1701. Вчений був 
прихильником ідеї невизначених вироків та вбачав в останніх ефективний 
метод боротьби зі злочинністю1702. Як співробітник секції кримінального 

туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ, КНЕУ, 2011. С. 175.
1696  Борисенок С. И. К вопросу о юридической природе самоуправства. Вестник советской 

юстиции. 1924. № 16. С. 502–504; Борисенок С. И. Изгнание, как наказание, по УК УССР. Вест-
ник советской юстиции. 1924. № 19. С. 618–620.

1697  Усенко І. Б. Криміналістичні проблеми у дослідженнях учених Всеукраїнської Академії 
наук. Проблеми протидії злочинності: історико-правовий аспект : ХVІІІ Міжнар. історико-пра-
вова конф., 13–17 верес. 2007 р., с. Стерегуще : матеріали конф. ; редкол.: О. В. Тимощук (голо-
ва), Д. В. Велігодський (відп. секр.), О. Н. Ярмиш, І. Б. Усенко, Л. О. Зайцев, О. М. Редькіна. 
Сімферополь : ДОЛЯ, 2008. С. 7.

1698  Борисенок С. Г. Самосуди над карними злочинцями в 1917 р. Праці Комісії для виучуван-
ня звичаєвого права України.Київ, 1928. Вип. 3. С. 213–233. (ВУАН. Збірник Соц.-екон. відділу. 
№ 17).

1699  Звідомлення Всеукраїнської Академії наук у Києві за 1927 р. Київ: Друкарня Всеукраїн-
ської Акдемії наук, 1928. С. 83–85.

1700  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 175.

1701  Эйсман С. В. Может ли быть предметом взятки нематериальное благо. Вестник совет-
ской юстиции. 1925. № 18. С. 703–704.

1702  Эйсман С. В. О неопределенный приговорах. Вестник советской юстиции. 1927. № 24. 
С. 820–824 ; 1928. № 1. С. 3–7.



546 Розділ 7

права Комісії радянського права ВУАН аналізував КК1703. Відома його роз-
відка «Про умовні засудження в радянському кримінальному праві», яку не 
надрукували, та опублікована праця «До питання про кодифікацію дитячо-
го права»1704.

Варто згадати збірник статей «Проблемы марксизма. Проблемы преступ-
ности» (Харків, 1924) за редакцією Я. С. Розанова. На ґрунті переосмис-
лення 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.

Судову медицину та судову психіатрію на факультеті вів професор 
В. М. Гаккебуш. Він був прихильником системи «не утиснення» психічно 
хворих, виступав проти застосування ізоляторів, брав участь в організації 
патронажу та був організатором психіатричної допомоги. Професор засну-
вав журнал «Современная психоневрология», який виходив у Києві (1925–
1931 рр.). Разом з ним працював відомий київський лікар І. О. Залкінд. Оби-
два 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 судеб-
ной психопатологии» (Харків, 1928). Вони долучилися й до праці в юридич-
ній клініці КІНГ, В. М. Гаккебуш очолював секцію з вивчення особистості 
дорослого злочинця. Ними були підготовлені доповіді: «О методах физиоло-
гического и социологического исследования преступлений», «Об изучении 
личности преступника». Їх співдоповідь «Моральная дефективность (Moral 
insanitu) в криминологии», проголошена в одному із засідань УЮТ у 1924 р., 
викликала жваву дискусію. Але особливо плідною була діяльність учених 
у Київському інституті науково-судової експертизи. В. М. Гаккебуш обрав 
теми «Опыты внушения действий, противоречащие моральным убеждени-
ям гипнотизированного» та «О применении гипноза в следственном деле», 
за останньою темою до друку була підготовлена монографія. Тематика 
І. О. Залкінда була іншою: «Психоаналитическое исследование пиромании 
(к психологии поджигателей)», «Случай исключительного патологического 

1703  Ейсман С. В. До питання про особливу частину радянського кримінального кодексу. Ві-
сник радянської юстиції. 1929. № 11–12. С. 337–343; Эйсман С. В. Дефектная статья Уголовного 
кодекса. Вестник советской юстиции. 1928. № 7. С. 210.

1704  Ейсман С. В. До питання про кодифікацію дитячого права. Червоне право. 1930. № 20. 
С. 856–858.
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упорства (преступление из чувства вины)», «О симуляции душевных болез-
ней у преступников», «О специфических нарушениях нервно-психической 
деятельности у заключенных»1705.

Певний час судову медицину на факультеті викладав В. О. Рожанов-
ський. Він досліджував питання розвитку судової медицини в Росії та СРСР. 
До перших його робіт належать праці: «Недостатки практической судеб-
ной медицины в России (исторический очерк)», «Перспективы судебной 
медицины», «Возможно ли судебную медицину перевести в Комиссариат 
Юстиции». Він видав монографію «Судебно-медицинская экспертиза в до-
революционной России и в СССР» (Москва, 1927). Вчений досліджував тему 
про чаклунство1706. Він був активним опонентом юридичної відповідальності 
лікарів за лікарську помилку. Вважав, що «вкласти лікарську діяльність зі 
всіма її специфічними особливостями в юридичні форми майже неможли-
во», саме тому загальну відповідальність не можна застосовувати до лікарів, 
для них необхідні додаткові статті КК, а також спеціальні правила відкриття 
проти них кримінальних справ.

Над кримінально-правовими проблемами працювали й харківські юрис-
ти. Викладачі правового факультету ХІНГ, паралельно з викладацькою ді-
яльністю, працювали в наркоматах, у судах та прокуратурі, в органах вну-
трішніх справ, у колегії адвокатів тощо. Вони були й активними учасниками 
УЮТ. Але систематичні наукові дослідження вели насамперед як співробіт-
ники науково-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, який пла-
нував досліджувати організацію кримінального розшуку на Заході і в Росії. 
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 сек-
ції. Відтак розширили й тематику досліджень – розробка проблем радянсько-
го 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 про-
цесу1707. Співробітники секції мали різний науковий доробок, адже в різний 

1705  Чельцов-Бебутов М. Учреждения в г. Киеве по изучению преступности. Проблемы пре-
ступности. Москва, 1929. Вып. 4. С. 147.

1706  Рожановский В. А. Ворожеи, гадалки, колдуны перед нарсудом. Суд идет! 1924. № 2. 
С. 95–99 ; № 3. С. 165–170. 

1707  Звіт Харківської науково-дослідної кафедри «Проблеми сучасного права» за 1927–28 
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час долучалися до її роботи, різними були і їх наукові завдання. Але звертають 
на себе увагу їх індивідуальні наукові надбання. Вони брали активну участь в 
обговоренні проектів радянських кодексів, вносили пропозиції щодо вдоско-
налення чинного тоді законодавства, досліджували найбільш актуальні питан-
ня теорії і практики радянського кримінального права. 

Наукові пошуки О. Д. Кисельова були присвячені організації криміналь-
ного розшуку, кримінальній поліції та її успіхам у справі розслідування кри-
мінальних злочинів. 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 уче-
ного. Втім, архівні джерела свідчать, що наукову діяльність він не припи-
няв. Дослідник готував нариси «Об уголовном розыске в Германии» (1923) 
та «Об успешности уловного розыска в Западной Европе» (1924)1708. Окрім 
того, О. Д. Кисельов брав участь у перегляді КПК УСРР та коментував стат-
ті про вбивство, статеві злочини та образу честі й гідності в КК УСРР та 
РРФСР1709. Серед його опублікованих праць цього періоду відома стаття про 
осудність1710.

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, зокре-
ма журнальні публікації (за 1920–1930 рр. їх щонайменше 50), були присвя-
чені питанням кримінального права (рецидив, звична і професійна злочин-
ність, позбавлення волі, кара та соціальний захист, тілесні пошкодження), 
кримінального процесу (загальне і сумарне судочинство, віддання до суду) 
та кримінального законодавства іноземних країн (Англії, Італії, Німеччини, 
Іспанії, Афганістану, Перу, Литви, Естонії, Голландії, Бельгії, Чехословач-
чини). Особливу увагу професор приділив проблемі доказів у процесі, одна 
із таких статей увійшла до збірника праць кафедри1711. Він брав участь у ро-

академічний рік. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 8. Спр. 433. Арк. 47.

1708  Отчет профессора А. Киселева. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 46.

1709  Там само. Отчет о работе по научно-исследовательской кафедре «Проблемы современ-
ного права» по секции уголовного права профессора А. Д. Киселева. ЦДАВОУ (Центр. держ. 
архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 66.

1710  Кісільов О. Д. До питання про осудність. Збірник статей кафедри «Проблеми сучасного 
права» та правничого факультету Харківського інституту народного господарства. Харків, 
1928. № 2. С. 113–122.

1711  Гродзинский М. М. К вопросу о косвенных уликах. Сборник статей кафедры «Пробле-
мы современного права» и правового факультета Харьковского института народного хозяй-
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боті УЮТ, мав щонайменше чотири виступи: «Реформа уголовного права в 
Западной Европе» (1924), «Основные начала уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик» (1925), «Упрощение уголовного процесса 
в УПК УССР» (1928), «Проект КП РРФСР» (1928). Відомі його монографії 
та посібники: «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 уго-
ловному процессу» (Харків, 1925, 1926), «Задачи по советскому уголовному 
праву» (Харків, 1924, 1926, 1927).

Особливе місце в науковому спадку В. С. Трахтерова належить робо-
там з проблем осудності. Він запропонував формулу неосудності (змішано-
го типу), яку взяли за основу при складанні КК УСРР 1927 р. і наступних 
кодексів1712. Вчений брав участь у розробці та науковому коментуванні КК 
УСРР. Він – автор праці «Кримінальна відповідальність психічно-неповно-
вартих» (Харків, 1930), яка була надрукована в збірнику «Праці кафедри…» 
(кн. 5)1713. Гострі дискусії викликали його виступи в УЮТ: «Вопросы уголов-
ного законодательства на сессии ЦИКа СССР» (1926), «Общая часть уголов-
ного кодекса УССР» (1926), «Некоторые моменты УК» (1926), «Проект УК» 
(1927) та доповідь «О мерах социальной защиты медицинского характера 
в новом уголовном кодексе РСФСР», виголошена на засіданні кафедри1714. 
Аналізував він і погляди іноземних, зокрема, німецьких юристів на радян-
ське кримінальне право.

Харківський адвокат Б. П. Куліков читав у ХІНГ кримінальне судочин-
ство. Його практична діяльність (був заступником голови президії харків-
ської колегії адвокатів) вочевидь відбирала багато часу, тому нам вдалося 
віднайти лише статтю про допит підсудного, де вчений критично ставився 

ства, посвященных памяти академика, профессора В. М. Гордона. Харьков, 1927. С. 313–322.
1712  Трахтеров В. С. Формула невменяемости в Уголовном кодексе УССР. Вестник советской 

юстиции. 1923. № 5. С. 122–125; № 6. С. 152–153; Трахтеров В. С. Уменьшенная вменяемость в 
советском уголовном праве. Право и жизнь. Москва, 1925. Кн. 7–8. С. 52–62; Кн. 9–10. С. 71–78; 
Трахтеров В. С. Значення психічної дефективності в радянському кримінальному праві. Черво-
не право. 1926. № 10–11. С. 419–424; Трахтеров В. С. Меры социальной защиты в отношении 
дефективных правонарушителей. Сборник статей кафедры «Проблемы современного права» и 
правового факультета Харьковского института народного хозяйства, посвященных памяти 
академика, профессора В. М. Гордона. Харьков, 1927. С. 283–311.

1713  Трахтеров В. С. Кримінальна відповідальність психічно неповновартих. Праці кафедри 
«Проблеми сучасного права» та Правничного інституту народного господарства. Харків: 
Держтрест «Харполіграф», школа ФЗУ ім. А. В. Багинського, 1930. Вип. 5. 256 с.

1714  В Харьковской научно-исследовательской кафедре «Проблемы современного права». 
Вестник советской юстиции. 1927. № 11. С. 423–425.
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до підміни в радянських судах змагальності на «інквізиційний тип» кримі-
нального процесу1715.

У середині 1920-х рр. до праці в секції долучився професор Г. І. Волков. 
Учений досліджував проблеми, які чи не вперше висвітлювалися в літерату-
рі, зокрема, відповідальність за сукупність злочинів та співучасть у посадо-
вих 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, погро-
зу, ухиляння від примусових робіт, вміщенні у «Віснику радянської юстиції» 
за 1925–1926 рр. Він – автор популярних підручників «Уголовное право (По-
пулярное руководство)» (Харків, 1925, 1928), «Как ведутся уголовные дела» 
(Харків, 1925) та «Учебный курс уголовного права» (Харків, 1930). Профе-
сор досліджував тогочасні течії в європейській науці права та активно ре-
цензував праці буржуазних криміналістів. Він був прихильником спрощення 
кримінального судочинства1716.

Аспірант В. М. Натансон, крім власне вивчення теоретичних питань 
кримінального права, досліджував окремі теми кримінально-процесуаль-
ного права. А його практична діяльність як члена харківської колегії адво-
катів давала актуальний матеріал для наукових розробок. У семінарі ХІНГ 
він прочитав доповіді «Гражданский иск в уголовном процессе и четвертый 
отдел УПК», «Право обвиняемых на «молчание» и УПК», «Привлечение 
судом свидетеля по делу к уголовной ответственности по обвинению за 
лжесвидетельство до допроса защитой – стеснение прав обвиняемого (дело 
Мазурек)»1717. Дослідник вів практичні заняття з техніки розслідування зло-
чинів 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 не-
правильний зовнішній огляд трупа» (1926, № 6). За архівними матеріалами 
Харківського Губтрибуналу та Губсуду, вчений готував працю з радянського 

1715  Куликов Б. П. Допрос подсудимых в нашей практике. Вестник советской юстиции. 1922. 
№ 2. С. 31–39.

1716  Волков Г. И. Необходимо упростить уголовное судопроизводство. Вестник советской 
юстиции. 1924. № 5–6. С. 132–133. 

1717  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-
ва» проф. В. М. Гордона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 90.
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доказового права1718. Відомі також його стаття про неправосудність вироку1719 
та брошури «Половые преступления по УК УССР и РСФСР» (Харків, 1928), 
«Преступления против личности» (Харків, 1928). 

Самостійних наукових праць аспіранта Я. К. Белкот-Евміника поки не 
вдалося віднайти, але відомо, що темою його наукових пошуків у 1926/27 р. 
було становище свідка в сучасному кримінальному праві1720. Згодом він роз-
міщував у часопису «Червоне право» огляди про діяльність кафедри, підда-
ючи глибокому аналізу доповіді, які виголошувалися в її засіданнях, зокрема 
про «небезпечних дефективних» та про встановлення батьківства за групою 
крові1721. 

Діяльність інших викладачів ХІНГ, які досліджували кримінально-право-
ві проблеми, але не були співробітниками науково-дослідної кафедри, теж 
мала певні результати. Так, праці кримінально-правового характеру публіку-
вав О. Р. Гюнтер. Окрім вже згаданих вище коментарів («Общая часть Уго-
ловного кодекса», «Контрреволюционные преступления», «Должностные 
преступления», «Хозяйственные преступления»), він автор статті «Право 
подсудимого подавать объяснения на кассжалобу, принесенную граждан-
ским истцом в уголовном процессе»1722. С. С. Савченко опублікував «На-
риси з техніки слідства» та окрему статтю про заходи «перепинення», тобто 
вивчав альтернативи тримання під вартою, як-то застосування підписки про 
невиїзд, застави та поруки1723. Обіймаючи посаду слідчого з надзвичайних 
справ при НКЮ, він всіляко сприяв М. С. Бокаріусу у створенні Кабінету на-
уково-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 забезпечення правосуддя. Питанню 
підпорядкування судово-медичної експертизи він присвятив спеціальну пра-
цю у «Віснику радянської юстиції» (1927. № 15). 

1718  Заведующему исследовательской кафедрой В. М. Гордону аспиранта кафедры 
«Проблемы современного права» В. М. Натансона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 109.

1719  Натансон В.М. К вопросу о применении ст. 111 УК. Вестник советской юстиции. 1926. 
№ 11. С. 427–428.

1720  План праці на 1926/27 р. (2 рік аспірантури) Я. К. Белкота. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 
вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5619. Арк. 41.

1721  Белкот Я. Небезпечні дефективні як проблема кримінального права. Червоне право. 
1927. № 1. С. 45–48; Белкот Я. Довід батьківства через визначення кров’яної групи за кордоном. 
Червоне право. 1928. № 17. С. 842–843.

1722  Гюнтер А.Р. Право подсудимого подавать объяснения на кассжалобу, принесенную граж-
данским истцом в уголовном процессе. Вестник советской юстиции. 1925. № 24. С. 967–969.

1723  Савченко С. С. Очерки по технике следствия. Вестник советской юстиции. 1922. № 5–7. 
С. 15–26; Савченко С.С. Заходи перепинення. Червоне право. 1926. № 17–18. С. 817–819.
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Викладачка А. М. Рубашева ще в дореволюційний час опублікувала низ-
ку ґрунтовних праць з питань дитячої злочинності1724. У радянський період 
вона продовжувала вивчати «дитяче право», підготувала збірник про охорону 
дитинства1725, а в 1926 р. видала монографію «Дети-убийцы» (Харків, 1926). 
Одну статтю «По поводу «основ уголовного законодательства» и ст. 1 Кон-
ституции СССР» підготувала П. Д. Камінська, опублікувавши її у «Віснику 
радянської юстиції» (1924. № 13). С. П. Штернман досліджував питання 
кримінального права та пенітенціарної науки. Спочатку це були доповіді та 
статті, зокрема: «Уголовная статистика и ее значение в борьбе с преступ-
ностью», «Об институте крайней необходимости», «Общественное порица-
ние как мера наказания», «Содержание и метод науки уголовного права», 
«Основы проекта пенитенциарного кодекса»1726. У наступні роки з’явилися 
й роботи про кримінально-психологічні кабінети, умовно-дострокове звіль-
нення, корисливі злочини, обман і шахрайство та патронат1727. К. Й. Бернов-
ський 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. Аспі-
рант М. М. Романюк приділив увагу питанням реорганізації адвокатури1728. 
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 вдало-
ся, відомі більш пізні його статті, одна з яких присвячена боротьбі за охорону 
соціалістичної власності, інша – це критика поглядів М. О. Скрипника на 

1724  Рубашева А. М. Особые суды для малолетних и система борьбы с детской преступно-
стью. Москва: Московский Мировой Судья по делам о малолетних, 1912 – Т.1 : Америка, Ан-
глия, Германия и Австрия / предисл. Л. Я. Таубера. 1912. 422, [10] c.; Рубашева А. М. Суд для 
малолетних и общество. Москва: тип. Рус. т-во, 1912. 15 с.; Рубашева А. М. Очерк системы 
борьбы с детской заброшенностью и преступностью в Америке и Западной Европе. Дети-пре-
ступники. Москва, 1912. С. 483–524.

1725  Охрана детства: официальные и методические материалы / вступ. ст. А. М. Рубашевой. 
Харьков, 1922. 120 с.

1726  В Украинском юридическом обществе. Основы проекта пенитенциарного кодекса (За-
седание 24-го мая). Вестник советской юстиции. 1924. № 17. С. 560–563.

1727  Штернман С. П. Криминально-психологические кабинеты. Вестник советской юсти-
ции. 1924. № 17. С. 539–540; Штернман С.П. Условно-досрочное освобождение. Вестник со-
ветской юстиции. 1924. № 19. С. 629; Штернман С.П. К вопросу о классификации корыстных 
правонарушителей. Право и жизнь. Москва, 1927. Кн. 6–7. С. 96–104; Штернман С.П. Обман в 
цивільних угодах (арт. 32 ЦК) і шахрайстві (арт. 180 КК). Червоне право. 1928. № 24. С. 1158–
1160; Штернман С.П. Надання допомоги звільненим із поправно-трудових установ. Червоне 
право. 1929. № 18. С. 810–812.

1728  Романюк М. М. Реорганізація адвокатури. Червоне право. 1927. № 19. С. 873–876; № 22. 
С. 1003–1006.
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кримінальну політику1729. Не менш тенденційною є його праця «За чистоту 
марксистсько-ленінської теорії кримінального права» («Революційне пра-
во», 1935. № 3–4) з критикою поглядів відомих вчених-юристів.

Учений зі світовим ім’ям, професор М. С. Бокаріус викладав в ХІНГ су-
дову медицину. Він організував і очолив Кабінет науково-судової експерти-
зи, який згодом у 1925 р. був перетворений на інститут. Під його редакці-
єю випускалися журнали «Архив криминологии и судебной экспертизы» та 
«Питання криміналістики і науково-судової експертизи». Його по праву вва-
жають фундатором криміналістичного напряму в судовій експертизі. Вчений 
розробив та запровадив у практику нові наукові методи досліджень, а його 
фундаментальні праці «Первоначальный наружный осмотр трупа при мили-
цейском и розыскном дознании» (Харків, 1925), «Наружный осмотр трупа на 
месте преступления или обнаружения его» (Харків, 1929), «Судебная меди-
цина для медиков и юристов» (Харків, 1930) на довгі роки стали практични-
ми посібниками для багатьох поколінь криміналістів. Презентував М. С. Бо-
каріус свої праці й на різноманітних форумах. На Другому Всеукраїнському 
з’їзді працівників юстиції виголосив доповідь (співдоповідач – М. П. Мака-
ренко) «Научно-судебная экспертиза» (1924). За його безпосередньої участі 
у 1925 р. відбувся Перший Всеукраїнських з’їзд судових медиків. У 1928 р. 
в УЮТ виголосив 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, пи-
танням психології та психопатології. Вже у 1922 р. він видав книгу «Го-
лод и психика» (Харків, 1922), де, спираючись на власні спостереження, 
спробував створити соціально-психологічний портрет голодуючого. Вже 
у Дніпропетровську вчений написав працю «Людоедство» (Екатеринос-
лав, 1926). Нині ця книга – бібліографічна рідкість. У ній автор розкрив 
історію та етнографію канібалізму в минулому й сучасності. На матеріа-
лах про масовий голод в перші роки радянської влади, переважно в Укра-
їні, вивчивши психологічний стан населення перед голодом та психоло-
гію голодуючих, учений виявив деякі загальні кримінально-психологічні 
якості людоїдів.

Плеяда відомих учених-криміналістів та молодих аспірантів працювала 
в ОІНГ (Е. Я. Немировський, О. П. Френкель, П. О. Михайлов, І. А. Хмель-

1729  Емінік М. Про судову практику в боротьбі за охорону соціалістичної власності. Завдан-
ня радянської юстиції на сучасному етапі. Київ: Вид-во ЦВК УСРР «Радянське будівництво 
і право», 1936. С. 35–60; Емінік М.М. Націоналістичні перекручення Скрипника в питаннях 
кримінальної політики. Революційне право. 1934. №4. С. 20–33. 
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ницький, І. В. Кофман, М. Л. Рудньов, М. Д. Шаргородський, М. А. Берди-
чевський, П. Б. Франк, Н. І. Межберг, С. М. Цареградський, А. С. Рубінш-
тейн, М. П. Макаренко, Ф. М. Жмайлович, В. М. Образцов). Вони водночас 
були співробітниками кафедри «Сучасних правових проблем», Кабінету по 
вивченню злочинності і злочинця та Кабінету (інституту) науково-судової 
експертизи. Одеські юристи працювали в колегії захисників, були активними 
учасниками Одеського відділення УЮТ. Їх творчий доробок теж заслуговує 
на окрему увагу.

Професор Е. Я. Немировський опублікував доволі багато праць. Особли-
ве місце в його творчому спадку належить роботі «Советское уголовное пра-
во» (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 пенітенціар-
ного кодексу. Окрему розвідку про спірні питання загальної частини кримі-
нального права опублікував у «Журнале научно-исследовательских кафедр 
Одессы»1730. Низку статей учений присвятив питанням небезпечного стану 
особистості, репресії, кримінальній відповідальності лікарів1731. Актуаль-
ною була й тематика виголошених ним в Одеському відділенні УЮТ допо-
відей. Він мав щонайменше дев’ять публічних виступів, де дискутував про 
співучасть приватних осіб у службових злочинах, про покарання та заходи 
соціального захисту, про основи радянського кримінального законодавства, 
про відповідальність за лікарську помилку тощо. Е. Я. Немировський брав 
активну участь у роботі Всеукраїнського кабінету по вивченню злочиннос-
ті і злочинця, опублікувавши кілька розвідок у збірнику праць кабінету1732. 
Водночас на спільному засіданні кабінету, кафедри та Одеського відділення 
УЮТ у 1929 р. він зробив доповідь «Проблемы реформы уголовного кодек-

1730  Немировский Э. Я. Спорные вопросы общей части и отношение к ним Уголовного кодек-
са УССР. Журнал научно-исследовательских кафедр в Одессе. Одесса, 1923. Т. 1. № 3. С. 3–16; 
№ 7. С. 1–10.

1731  Немировский Э. Я. Опасное состояние личности и репрессия. Право и жизнь. 1924. Кн. 
1. С. 3–13; Немировский Э. Я. Об уголовной ответственности врачей в связи с вопросом о не-
осторожности специалистов. Вестник советской юстиции. 1926. № 19. С. 749–753.

1732  Немировский Э. Я. Привычная и профессиональная преступность и новый УК. Изуче-
ние преступности и пенитенциарная практика. Одесса, 1928. Вып. 2. С. 47–52; Немировский 
Э. Я. Некоторые пенитенциарные итоги. Изучение преступности и пенитенциарная практика. 
Одесса, 1928. Вып. 2. С. 143–155; Немировский Э. Я. Квалификация преступлений и квалифи-
кация преступников в проекте Крыленко. Изучение преступности и пенитенциарная практика. 
Одесса, 1930. Вып. 3. С. 1–13.
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са». Загалом його творчі результати нараховують десятки публікацій. Уче-
ний одним із перших спробував обґрунтувати зміст та соціальне значення 
радянського кримінального права. Професор був прихильником соціологіч-
ної школи права і, так само як М. О. Чельцов-Бебутов, намагався відшукати 
її риси в соціалістичній школі права. На його думку, особливістю криміналь-
ного права і репресії соціалістичного права є їх тимчасових характер, які 
відімруть з переходом до комунізму.

Перші праці О. П. Френкель торкалися проблем злочинності та впливу 
на її зростання голоду1733. У зборах, влаштованих управлінням місць по-
збавлення волі, вона прочитала доповідь «Изучение личности преступ-
ника». З цією ж темою вчена виступала на засіданні ОВ УЮТ, а згодом 
надрукувала окрему розвідку1734. Працювала дослідниця й над проблемами 
пенітенціарної науки і практики1735, над питаннями про засоби боротьби зі 
звичною та професійною злочинністю1736. У 1926 р. вона видала брошу-
ру про статеві злочини, яка витримала ще два перевидання1737. Дослідниця 
готувала наукові коментарі до радянських кодексів1738. Її діяльність у Все-
українському кабінеті по вивченню злочинності і злочинця дала матеріал 
для кількох публічних промов («Об итогах 1-го пенитенциарного съезда в 
Москве», «О задачах кабинетов по изучению преступности и преступника 
в работе органов суда и следствия») та низки публікацій, які торкалися пи-
тань мотивів злочинів, техніки вивчення злочинця, етичних понять злодія, 
дисциплінарних засобів у місцях позбавлення волі тощо1739. Дослідниця 

1733  Френкель Е. П. Голод и преступность. Очерк преступности в Одесской губернии в 1921–
1922 гг. Журнал научно-исследовательских кафедр в Одессе. Одесса, 1923. Т. 1. № 7. С. 12–22; 
Френкель Е.П. Лаборатории по изучению преступности. Журнал научно-исследовательских ка-
федр в Одессе. Одесса, 1923. Т. 1. № 7. С. 24–26.

1734  Френкель Е. П. Изучение личности преступника (О работе Одесского кабинета по изуче-
нию личности преступника и преступности). Вестник советской юстиции. 1926. № 2. С. 64–66.

1735  Френкель Е.П. Убийца в законе, судебной и пенитенциарной практике (Этюд по мате-
риалам Одесского Кабинета по изучению преступности). Право и Жизнь. Москва, 1926. Кн. 1. 
С. 63–75.

1736  Уполномоченому Научного комитета. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади 
та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1190. Арк. 64.

1737  Френкель Е. П. Половые преступления. Одесса: «Светоч», 1926. 32 с. 
1738  Отчет о деятельности научно-исследовательской кафедры современных правовых про-

блем с 1 июля 1924 г. по 1 января 1925 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 3. Спр. 432. Арк. 33.

1739  О деятельности Всеукраинского кабинета по изучению преступности и преступника. 
Изучение преступности и пенитенциарная практика. Одесса, 1930. Вып. 3. С. 181–185; Френ-
кель Е. П. Этические понятия вора. Изучение преступности и пенитенциарная практика. 
Одесса, 1927. Вып. 1. С. 21–32; Френкель Е. П. Убийца из экономических мотивов. Изучение 
преступности и пенитенциарная практика. Одесса, 1928. Вып. 2. С. 29–46; Френкель Е. П., 
Халецкий А. К технике исследования правонарушителя. Изучение преступности и пенитенци-
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була активною дописувачкою московського журналу «Проблемы преступ-
ности», де розмістила кілька статей про методологію особистості право-
порушників, типи сучасних правопорушників, злочини проти особистості, 
бандитизм на Україні тощо.

Про наукові здобутки П. О. Михайлова, колишнього приват-доцента 
кафедри кримінального права Новоросійського університету, майже ні-
чого не відомо. Всього один навчальний рік (1921/22) він був викладачем 
факультету. Є відомості й про його наміри працювати дійсним членом на-
уково-дослідної кафедри «Сучасних правових проблем» ОІНГ. Утім вже 
у 1922 р. він був заарештований і висланий із країни. Оселився в Парижі, 
певний час викладав на юридичному факультеті російського відділення 
Паризького університету.

Як фахівець у галузі кримінального права і процесу, судочинства та іс-
торії адвокатури ще в дореволюційний час публікував свої праці І. А. Хмель-
ницький. Він укладав збірники законів та готував до них коментарі: «Сбор-
ник законов по уголовному праву и процессу» (Одеса, 1892); «Новый закон 
о преследовании ростовщичества» (Одеса, 1893); «Новые правила о нака-
заниях при совокупности и повторении преступных деяний» (Одеса, 1894); 
«Новое положение о паспортах» (Одеса, 1894). Він – автор нарисів: «Тридца-
типятилетние 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 адвокатури1740. 

Певний науковий доробок мали й аспіранти кафедри. Спочатку вони були 
учасниками дискусій та готували наукові доповіді для засідань кафедри та 
УЮТ, а згодом публікували самостійні розвідки. Актуальні питання кримі-
нального права порушував у своїх виступах в Одеському відділенні УЮТ 
аспірант І. В. Кофман. Він вивчав соціологічну школу в кримінальному пра-
ві («О социологической школе в уголовном праве»). Дослідив небезпечний 
стан злочинця, присвятивши цьому питанню велику доповідь «Опасное со-
стояние преступника по Уголовному кодексу УСРС по Основным началам 
уголовного законодательства СССР и по Итальянскому проекту 1921 г.». Але 
відшукати його друкованих праць, на жаль, не вдалося.

арная практика. Одесса, 1928. Вып. 2. С. 156–162; Френкель Е. П. Институт дисциплинарных 
мер в местах лишения свободы. Изучение преступности и пенитенциарная практика. Одесса, 
1930. Вып. 3. С. 77–89.

1740  Хмельницкий И. А. Упразднять ли государственную адвокатуру. Вестник советской 
юстиции. 1922. № 2. С. 18–30; Хмельницкий И. А. Губсуд или коллегия защитников. Вестник 
советской юстиции. 1923. № 5. С. 126–127; Хмельницький І. Про адвокатський «комплекс». 
Червоне право. 1926. № 13. С. 577–581.
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Натомість низку робіт у «Віснику радянської юстиції» та в «Червоному 
праві» в 1926–1928 рр. опублікував аспірант М. Л. Рудньов. Практична ді-
яльність молодого дослідника в колегії одеських захисників (з 1929 р. входив 
до складу її президії) дала йому змогу виявити актуальні криміналістичні 
проблеми. Він вивчав невизначені вироки, ідеї колективізму в праві, патро-
нат, вигнання, заслання і вислання, умовне засудження, анулювання суди-
мості та відшкодування.

Аспірант М. Д. Шаргородський, згодом – провідний радянський теоретик 
у галузі кримінального права та кримінології, у 1920-х рр. розробляв пробле-
ми особливої частини кримінального права. У пресі оприлюднив кілька ста-
тей про статеві злочини, суб’єктів посадових злочинів, евентуальний умисел 
в контрреволюційних злочинах1741. Його перші монографічні праці «Новый 
уголовный кодекс УССР» (Харків, 1927) та «Мошенничество в СССР и на За-
паде» (Харків, 1927) теж написані ним у 1920-х роках. М. Д. Шаргородський 
виступав з доповідями в Одеському відділенні УЮТ («Обман при статевих 
злочинах», «Принцип состязательности и формальная защита в уголовном 
процессе»). Також учений здійснив порівняльний аналіз стану злочинності 
в Європі і СРСР1742. 

Одна із перших робіт аспіранта С. М. Цареградського «Еквівалентність 
в радянському кримінальному праві» вийшла у «Віснику радянської юсти-
ції» (1930. № 7–8, 9). Згодом, вже в Харкові (працював в Інституті радян-
ського будівництва і права) у співавторстві з І. І. Жагелєвим і П. С. Тру-
блаєвичем, він опублікував працю «Диктатура пролетаріату і революційна 
законність на порозі другої п’ятирічки» (Харків, 1933). А брошура «Маркс 
и уголовное право», в якій він «протаскивал контрреволюционные идей-
ки», стала доказом для звинувачення вченого в контрреволюційній діяль-
ності1743. 

Методологію вивчення злочинності досліджував М. А. Бердичевський, 
у спільному засіданні кафедри та Всеукраїнського кабінету по вивченню 

1741  Шаргородский М. О наказуемости полового сношения путем обмана. Вестник совет-
ской юстиции. 1927. № 4. С. 117–119; Шаргородский М. «Должностное лицо» и «представитель 
власти». Вестник советской юстиции. 1927. № 21–22. С. 753–754; Шаргородский М. Субъект 
преступления должностного. Вестник советской юстиции. 1928. № 9. С. 264–267; Шаргородсь-
кий М. Евентуальний умисел в контрреволюційних злочинах. Вісник радянської юстиції. 1929. 
№ 10. С. 291–294; Шаргородський М. Кримінальна статистика. Вісник радянської юстиції. 1929. 
№ 21. С. 640–642.

1742  Шаргородский М. Преступность в Европе и в СССР в 1926 г. Изучение преступности и 
пенитенциарная практика. Одесса, 1930. Вып. 3. С. 58–76.

1743  Вакатова В. П. Подавлялось малейшее сопротивление. Реабилитирование истори-
ей. Автономная республика Крым: Кн. вторая / С. В. Юрченко, М. Р. Акулов, Н. Ю. Булгаков, 
А. Ю. Вакатов. Симферополь: АнтиквА, 2006. С. 102.
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злочинності і злочинця у 1929 р. він прочитав доповідь «Проблеми марк-
систської 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» опублікована в збірнику «Изучение преступности и пенитенциарная 
практика» за 1930 рік. 

Публікації аспіранта П. Б. Франка переважно торкалися питань спе-
ціальної частини кримінального права (діяння з кваліфікованими наслід-
ками, трудові злочини та трудові вчинки, доведення до самогубства)1744. 
Серед наукових розвідок аспіранта Н. І. Межберга відома його доповідь 
«Про небезпечний стан як основу репресії» (прочитана в ОВ УЮТ) та пра-
ці: «Поняття так званої зменшеної осудності», «Карно-юридичне значення 
необережності»1745. Юридичну природу поняття злочину вивчав асистент 
А. С. Рубінштейн1746. 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 науко-
во-дослідницькою діяльність. Його праця «Техника расследования престу-
плений» (Харків, 1925) стала настільною книгою для працівників слідства 
та дізнання, де він запропонував методику і техніку проведення огляду місця 
злочину, виявлення і збереження речових доказів зі слідами крові, розкрив 
основні положення дактилоскопії, виклав основи техніки виявлення і фік-
сування слідів ніг. Він також описав найбільш поширені способи підробки 
документів, штампів і печаток, грошових знаків та монет. 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 публікував статті в журналах, реформі судово-медичної експертизи 

1744  Франк П.Б. Деяния с квалифицированными последствиями. Вестник советской юсти-
ции. 1928. № 2. С. 37–41; Франк П. Природа трудових злочинів. Господарство та право. Одеса, 
1929. Т. ІІ. С. 257–268; Франк П. Доведення до самогубства. Вісник радянської юстиції. 1929. № 
7. С. 207–209; Франк П. Соціальна та юридична природа кримінально-трудових вчинків. Вісник 
радянської юстиції. 1930. № 6. С. 179–183. 

1745  Звіт про діяльність кафедри «Сучасних правових проблем» за І половину 1927 р. ЦДА-
ВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5649. 
Арк. 18.

1746  Рубинштейн А. С. О функциях ст. 6 в системе Уголовного кодекса. Вестник советской 
юстиции. 1926. № 20. С. 783–787. 
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присвятив окрему публікацію1747. 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). Його наступни-
ком у викладанні судової медицини став професор М. Ю. Зелінський, утім 
його праці з судової медицини нам не відомі.

Судову психопатологію на факультеті до 1926 р. читав професор кафедри 
нервових хвороб Одеського медичного інституту В. М. Образцов. Він був 
іменитим ученим, ще у 1904 р. в Казанському університеті захистив дисер-
тацію «Письмо душевно-больных». З цього часу він став працювати в Одесі: 
асистент психіатричної клініки, приват-доцент, професор кафедри душевних 
і нервових хвороб Новоросійського університету. Водночас В. М. Образцов 
був директором Одеських вищих жіночих медичних курсів та професором 
кафедри нервових хвороб цих курсів. Його роботи були присвячені питан-
ням загальної психопатології. Викладав судову психопатологію й професор 
Л. Л. Попадато, але його наукові праці були виключно медичного спряму-
вання, спеціальних правознавчих праць не знайдено.

Отже, дослідницька робота в царині кримінального права велася в кіль-
кох напрямах: розробка основ радянського кримінального законодавства, 
широке обговорення проектів кодексів, підготовка наукових коментарів до 
них, висвітлення теоретичних питань кримінального права, процесу, кримі-
налістики, розроблення та обґрунтування нових методик і технічних при-
йомів судової експертизи, підготовка оглядів радянського законодавства, 
бібліографічні розвідки, критика законодавства та кримінально-правових 
теорій буржуазних держав тощо. Широко розроблялося вчення про злочин, 
співучасть, замах, необхідну оборону, крайню необхідність. Набуло розмаху 
вивчення теоретичних питань (дії кримінального кодексу у просторі і часі, 
пом’якшувальні обставини, сутність соціального захисту, аналогія, осуд-
ність). Особлива увага приділялася покаранням, пенітенціарному законодав-
ству. Важливими стали обґрунтування основних принципів кримінального 
процесу – змагальності, безпосередності, усної форми судочинства, техніки 
складання вироків. Натомість викладачі судової медицини та судової психі-
атрії вивчали фізіологічні та соціологічні фактори злочинності, були ініці-

1747  Макаренко Н. П. К вопросу о переходе судебно-медицинских органов в ведение НКЮ. 
Вестник советской юстиции. 1926. № 6. С. 227–231.
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аторами системи «не утиснення» психічно хворих, організації патронажу і 
психіатричної допомоги, виступали проти застосування ізоляторів. І сьогод-
ні праці вчених не втратили свого значення.

7.4. Наукові надбання викладачів радянських вишів 
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 зазна-
ло цивільне право. Хоча варто зауважити, що в умовах переходу від капіта-
лізму до соціалізму одночасно ще діяли два різні інститути права власнос-
ті: 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 до-
слідження 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, акціонер-
ного права в окремі галузі, то нові методи радянського господарювання в 
1920-х р. виявили проблему співвідношення цивільного, торгового та гос-
подарського права. Торгове право розглядалося як складова господарського 
права, а сам термін «господарське право» іноді використовували для ме-
ханічного перенесення західноєвропейської концепції торгового права на 
радянський ґрунт, а іноді як рівнозначний терміну «цивільне право». Не 
було єдності думок й щодо місця в системі права промислового, вексель-
ного, біржового, акціонерного, морського торгового права. Іноді вони роз-
глядалися 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. Од-
нак встановлення радянською владою державного контролю над торгових 
обігом, втручання держави в приватноправові відносини, і, зрештою, в 
процесі заперечення приватної власності, багато думок вчених стали не-
актуальними й були забуті. Принциповою новизною характеризувалося 
радянське сімейне законодавство, що закріплювало рівноправність жінки 
у суспільстві і сім’ї.
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Серед юристів КІНГ до вивчення питань цивільного права та проце-
су, міжнародного приватного права, а також торгового та промислового 
права долучилися О. М. Гуляєв, В. І. Синайський, А. К. Мітюков, Є. І. Кель-
ман, А. Е. Кристер, М. І. Мітіліно, М. С. Мазор, М. М. Товстоліс, О. М. Бу-
товський, О. С. Добров, В. І. Бошко, Р. М. Бабун, В. В. Карпеко, Б. О. Язлов-
ський, В. І. Лабейковський та ін. Вони стали також співробітниками акаде-
мічних установ: Комісії для виучування звичаєвого права, Комісії радянсько-
го 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 допо-
віді «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 опублікува-
ти, але матеріал, що його підготував О. М. Гуляєв, був уміщений в «Наукових 
записках КІНГ» як посмертна робота академіка1748. Він коментував основні 
положення загальної частини кодексу та статус суб’єктів права. Робота цінна 
оригінальним викладом матеріалу із широким використанням догматики, ді-
ючих законів та практики. Редакція залишила авторський текст, не насмілив-
шись редагувати його навіть у частині, де були посилання на застарілі нор-
мативні акти. Інші доробки вченого, зокрема, й щодо розвитку радянського 
спадкового права, залишилися у рукописах.

До жовтня 1922 р. у КІНГ працював В. І. Синайський. Одночасно він був 
керівником Комісії для виучування звичаєвого права, організатором семіна-
ру для вивчення цивільного права та ініціатором створення Правничого това-
риства ВУАН. Вчений проводив кваліфіковану роботу з підготовки молодих 
науковців, керував працею професорських стипендіатів. Коло його наукових 
інтересів – проблеми римського та цивільного права. У 1922 р. в Правничому 
товаристві ним була прочитана доповідь «Милитарная организация древне-
го Рима», а в Товаристві Нестора-літописця – «Мілітарна організація старо-
римської громади, рівняючи до громади козацької». Однак друкував свої пра-
ці 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. Мі-
тюкова свідчень також немає. Один із номерів «Наукових записок КІНГ» 
сповіщав про підготовку ним до друку монографії «О солидарных обязатель-
ствах», але її доля наразі залишається невідомою.

1748  Гуляев А. М. Основные положения общей части гражданского кодекса и субъекты прав. 
Научные записки Киевского института народного хозяйства. Киев, 1924. Т. 2. С. 129–153.
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Питання діючого цивільного права висвітлював у своїх роботах Є. І. Кель-
ман. Його праці, присвячені тлумаченню цивільних законів, статусу закор-
донних філій націоналізованих банків, договірним відносинам, розвитку 
радянського цивільного права, реформі цивільного законодавства, питанням 
повітряного та житлового права вже привертали нашу увагу1749. Інтерес для 
вченого становили й питання міжнародного приватного права. Він дослі-
джував німецьку цивілістику, проблеми застосування радянського права за 
кордоном. Ним опубліковано десятки статей щодо застосування іноземними 
судами радянського зобов’язального та спадкового права. Загальні резуль-
тати цих пошуків вилилися в монографії «Советское право за рубежом» 
(Москва, 1927) та «Советское право перед иностранными судами» (Харків, 
1928)1750. Як співробітник Комісії радянського права Є. І. Кельман долучився 
до вивчення питань господарського права1751, а в Раді з’їздів промисловості, 
торгівлі і транспорту УСРР читав доповідь «К пересмотру Гражданского ко-
декса». 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 кім-
нати. Є. І. Кельман навів аргументи та контраргументи щодо скасування 
таємниці нарадчої кімнати в цивільному процесі. Вчений вважав, що прин-
цип таємності наради суддів має самостійне значення лише за колегіального 
складу суду, а відтак, при розгляді справи одним суддею проведення такої 
наради втрачає сенс. Водночас запровадження в радянському цивільному 
процесі прилюдної судової наради, на думку вченого, допоможе прискорити 
розгляд справ, перетворить народних засідателів із «статистів суду» на ак-
тивних учасників процесу та підвищить їх відповідальність, змусить серйоз-
но готуватися до розгляду справи, детально знайомитися із нормами права. 
Отже, буде зростати авторитет суду, поширюватимуться правові знання, а 
до справи здійснення правосуддя будуть «втягуватися широкі маси трудя-
щих». Хоча це дослідження було заідеологізоване та відповідало тодішній 
офіційній установці на дослідження проблем радянського цивільного проце-
су, все ж викликає повагу те, що і за радянських часів його автор визнав, що 
скасування таємниці нарадчої кімнати порушуватиме гарантії незалежності 
суду. Саме тому він радив не запроваджувати прилюдні наради в усіх су-
дах, а лише при розгляді нескладних справ, а в інших випадках пропонувати 

1749  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 163.

1750  Там само. С. 164.
1751  Кельман Є. І. Правні елементи радянського господарського обігу. Вісник радянської юс-

тиції. 1929. № 1. С. 13–16.
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компроміс: проводити таємні наради на прохання будь-кого із членів суду1752. 
Професор брав участь у підготовці коментарю «Цивільно-процесуальний ко-
декс УСРР. Теоретично-практичний коментар» (Харків, 1930). Долучившись 
до обговорення змін цивільно-процесуального кодексу, він підготував кілька 
дискусійних статей, де досліджував колізії старих та нових процесуальних 
норм, висловлювався за створення максимально дешевого, раціонального й 
швидко працюючого суду, пропонував спрощення судового розгляду справ і 
зближення цивільного та кримінального процесів1753.

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, ке-
рівником семінару для вивчення цивільного права. За його редакцією вийшли 
вже згадувані вище «Програми для збирання матеріалів звичаєвого права» 
(Київ, 1925), два перші випуски «Праць Комісії для виучування звичаєво-
го 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 літе-
ратури з цивільного, торгового та промислового права, друкувався у часо-
пису «Україна». Він – автор нарисів про творчість Є. Губера, О. М. Гуляєва, 
В. М. Гордона, М. С. Мазора1754. Йому належать понад 30 наукових доповідей 
на різних академічних засіданнях1755. 

До сфери його наукових інтересів входили проблеми заставного права, 
права власності, підряду, діяльності трестів, господарського права. Спеці-
альну роботу він присвятив договору поруки1756. Під час перегляду цивіль-
ного та цивільно-процесуального кодексів учений активно долучився до 
опрацювання законодавчих матеріалів, під його керівництвом обмірковували 
проекти, розробляли концепцію та окремі питання кодексу господарчих за-
конів. Варті уваги його роботи з міжнародного приватного права, де він ви-

1752  Кельман Є. І. Прилюдність судової наради в цивільних справах. Вісник радянської юс-
тиції. 1929. № 11–12. С. 326.

1753  Кельман Є. І. Новий ЦПК і старі цивільно-процесуальні норми. Вісник радянської юсти-
ції. 1930. № 2. С. 52–54; Кельман Є. І. Про наближення цивільного процесу до кримінального. 
Вісник радянської юстиції. 1930. № 7–8. С. 213–215.

1754  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 164.

1755  Усенко І. Б. Кристер Арнольд Едмундович. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: 
Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ: «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 1998. Т. 3 : 
К–М. 2001. С. 417–418.

1756  Кристер А. Э. Договор поручения и доверенность в Гражданском Кодексе. Научные за-
писки Киевского института народного хозяйства. 1923. Т. 1. С. 108–115.
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вчав реформи австрійського законодавства, кодифікацію в Швейцарії, Італії, 
німецьке приватне право, рецензував новинки з міжнародного права1757.

Вивчення цивілістичних проблем не полишав М. І. Мітіліно. Він брав 
участь у розробленні нового кодексу, підготував доповідь «До питання про 
норми про торговельні угоди в майбутньому кодексі», видав працю «Ком-
ментарий к Гражданскому кодексу РСФСР» (Москва, 1924), а в 1927 р. – під-
ручник «Господарське право». Вчений досліджував актуальні проблеми тор-
гово-промислового права, зокрема, поняття торговельної угоди та її норма-
тивне закріплення в радянському праві1758. Він – автор робіт «Торговое право 
советских республик» (Харків, 1925), «Торговельне правознавство» (Харків, 
1925) та «Семінар торговлезнавства» (Харків, 1927). Професор описав теорії 
про торгове підприємство, фірму, торговий реєстр, торгові правовідносини та 
угоди, окреслив поняття торгового права та його джерел, а книга «Торговель-
не право радянських республік» (Харків, 1928) розкрила основні інститути, 
поняття, суб’єкти, об’єкти торгового права та правочини. Вчений торкався 
питань біржового та вексельного законодавства. Матеріал, присвячений до-
говору повітряних перевезень, був підготовлений за участі Є. І. Кельмана, 
а розділи про банківські угоди написані у співавторстві з О. С. Добровим. 
Широко були розроблені питання про акціонерні товариства; а до вивчення 
питань про синдикати долучився Б. О. Язловський. М. І. Мітіліно склав ре-
цензію на «Проект торговельної всезбірки СРСР»1759.

Відомий київський адвокат М. С. Мазор ще в дореволюційний час роз-
почав наукову діяльність, опублікувавши низку робіт. У радянський час для 
Правничого товариства підготував розвідку «Договори на користь 3-х осіб 
в західноєвропейському та радянському праві» (1924). Відомостей про інші 
праці вченого за цей період немає.

Авторитетним правником був сенатор М. М. Товстоліс. Із 1919 р. він як 
співробітник УАН працював у Комісії для виучування звичаєвого права, а 
згодом – у Комісії радянського права. Вчений активно вивчав нове цивільне 
право. Його увагу привернули питання про відповідальність спадкоємців, 
про набуття і втрату спадщини, про вільність заповідної волі, про спадкоєм-
ство у радянському праві1760.

1757  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 165.

1758  Мітіліно М. І. До питання про торговельні оборудки. Наукові записки Київського 
інституту народного господарства. Київ, 1927. Т. VІІІ. С. 3–16.

1759  Мітіліно М. І. Проект торговельної всезбірки СРСР. Записки Соціально-Економічного 
Відділу Академії. Київ, 1923. Т. І. С. 200–201.

1760  Міхневич Л. В. Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інсти-
туті – Київському інституті народного господарства (1906–1930 рр.). Київ: КНЕУ, 2011. С. 166.
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Досить строката тематика наукової спадщини О. М. Бутовського. За ра-
дянської доби вчений продовжував працю в галузі цивільного права та про-
цесу. Він розробляв питання судочинства, написав підручник «Судоустрій 
УСРР» (1925). Для засідань Правничого товариства ВУАН учений підготував 
доповіді: «Обычное право и судебная практика», «Основные начала совет-
ского судоустройства», «Принципы Положения о судоустройстве». Публіку-
вав огляди літератури з цивільного процесу в журналі «Україна». Звертає на 
себе увагу його публікація «Упрощение гражданского процесса (по матери-
алам обследования)»1761, де вчений запропонував кілька практичних кроків 
для реорганізації цивільного процесу з метою його спрощення. Професор 
поділив всі вади процесуального законодавства на дві групи: 1) зумовлені 
недоліками в самій структурі процесу; 2) засновані на неточному, а іноді й 
неправильному застосуванні діючих процесуальних норм. 

Зосередивши увагу на вирішенні проблем першої групи, він окреслив 
п’ять основних проблем, які потребували розв’язання. По-перше, лікві-
дувати інститут заочного розгляду справ, який сприяє судовій тяганині. 
По-друге, спростити «форми викладу рішень», тобто техніку підготовки 
самого рішення. Для цього рекомендував у рішенні, яке ухвалюється від-
разу в народному суді, обмежитись тільки наведенням коротких мотивів 
для постановки тієї чи іншої резолюції, а матеріал мотивувальної части-
ни – фіксувати в протоколі. Натомість, для всіх справ окружних судів за-
провадити оприлюднення в судовому засіданні резолюції, а для підготовки 
мотивувальної частини рішення, яка потрібна, здебільшого, лише для ка-
сації, надавати кілька днів. Зауважимо, що ст. 177 ЦПК УСРР 1924 р. до-
пускала у виняткових випадках відстрочку оголошення рішення. По-третє, 
скоротити кількість викликів свідків: а) скасувати необґрунтований виклик 
свідків на кожне судове засідання; б) опитувати їх у першому засіданні; в) 
не відкладати допит свідків через неявку інших свідків; г) усунути повтор-
ний їх виклик після відміни рішення і передачі справи на новий розгляд по 
суті. По-четверте, запровадити «підготовче провадження», як попередню 
підготовку справи і зібрання необхідних матеріалів. По-п’яте, розширити 
функції касаційного суду, надавши йому право змінювати, виправляти, до-
повнювати оскаржувані рішення, а отже, наблизити його до апеляційного 
суду. Тобто надати касаційній інстанції свободу дій і там, де є можливість 
заповнити прогалину першої інстанції без будь-якої перевірки, наділити 
касаційну інстанцію правом змінювати рішення без передачі справи на но-
вий розгляд. Зауважимо лише, що окреслене вченим питання повноважень 

1761  Бутовский А. Н. Упрощение гражданского процесса (по материалам обследования). 
Вестник советской юстиции. 1928. № 13. С. 375–377.
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судових інстанцій із перегляду судових рішень і сьогодні є предметом го-
стрих дискусій1762. 

Під час обговорення реформи ЦК в Комісії радянського права О. С. До-
брову було доручено розробити питання про недоліки цивільного права. Ці-
каві й інші його роботи з цивільного права. Він досліджував зміст ст. 1 Ци-
вільного кодексу та поняття примушування у цивільному праві1763. Вчений 
вивчав й окремі проблеми торгового права, зокрема, можливості стягнення 
боргу при втраті векселя1764. Він є автором низки рецензій: на працю І. Б. Но-
вицького «Имущественный наем»1765, на роботи білоруських учених (вміщені 
в «Наукових записках КІНГ» за 1927 р.), на колективну працю «Гражданский 
кодекс советских республик», на книгу С. Н. Ландкофа «Торговые сделки. 
Теория и практика».

Деякі питання цивільного права вивчав В. І. Бошко. Він зосередив ува-
гу на відшкодуванні збитків, учинених на транспорті, та солідарній відпо-
відальності транспортних підприємств1766. Професор звертався і до проблем 
патентного права, дискутував щодо рівнозначності питань про корисність і 
новизну винаходів1767.

Варті уваги праці В. В. Карпеко, зокрема, «Социально-хозяйственные 
имущественные гражданские права» (Москва, 1927) та «Гражданская пра-
воспособность и развитие производительных сил»1768. У 1927 р. в УЮТ він 
мав виступ на тему «Розвиток продуктивних сил та соціально-господарче 
призначення цивільних прав». У Комісії для виучування звичаєвого права 
та Комісії радянського права працював Б. О. Язловський. Свої праці та ре-
цензії він присвятив питанням завдатку, специфікації, спадковому праву1769. 

1762  Міхневич Л. В. Проблеми цивільного процесу в дослідженнях київських юристів 20–30-
х років ХХ ст. Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування 
часом: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 вересня 2014 р.) / за заг. ред. к.ю.н., доц. 
О. С. Захарової, к.ю.н., доц І.О. Ізарової. Київ: ВД «Дакор», 2014. C. 235–239.

1763  Добров А. С. Статья первая Гражданского кодекса. Право и жизнь. Москва, 1927. Кн. 1. 
С. 3–12; Добров О. С. Поняття про примушування в цивільному праві. Наукові записки Київ-
ського інституту народного господарства. 1926. Т. 7. С. 83–102.

1764  Добров А. С. Взыскание долга при утрате векселя. Вестник советской юстиции. 1928. 
№ 6. С. 163–165.

1765  Добров О. С. Профессор И. Б. Новицкий. Имущественный наем. Записки Соціально-Еко-
номічного Відділу Академії. Київ, 1923. Т. І. С. 201–203.

1766  Бошко В. І. Про справу про пожежу на пароплаві «Лев Толстой». Вісник радянської юс-
тиції. 1929. № 20. С. 611–612.

1767  Бошко В. І. До настанови патентного закону «на корисність». Вісник радянської юстиції. 
1929. № 18. С. 537–539.

1768  Карпеко В. В. Гражданская правоспособность и развитие производительных сил. На-
укові записки Київського інституту народного господарства. Київ, 1928. Т. ІХ. С. 157–176.

1769  Язловский Б. А. Функции задатка по гражданскому кодексу. Право и жизнь. 1925. 
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Вчений долучився до розроблення нового кодексу, підготував доповідь «Ци-
вільний кодекс та промислове право»1770. Рецензія автора на збірник пам’яті 
В. М. Гордона була вміщена в «Наукових записках КІНГ»1771. В одному із 
засідань Правничого товариства В. І. Лабейковський прочитав доповідь 
«Положение о векселях 20 февраля 1922 г.». Є свідчення про його працю в 
Комісії радянського права щодо реформи Цивільного кодексу, але публікацій 
із цих чи інших проблем не знайдено. Питання правоздатності фізичних осіб 
у контексті зв’язку понять «правоздатність» та «свобода» розглядав Р. М. Ба-
бун1772. Окрему працю він присвятив правоздатності юридичних осіб1773. 
Проблеми заставного права досліджував І. М. Шумилін1774. У 1926 р. він 
підготував також «Спорные вопросы советского вексельного права». Є ар-
хівні свідчення й про передання до видавництва рукопису його праці «Право 
частной собственности на городские строения по законам УССР и РСФСР», 
однак поки що відшукати її не вдалося. До проблем цивільного права звер-
тався Б. А. Ландау. Він цікавився спадковими відносинами, вивчав пробле-
ми авторського права, зокрема, відповідальності газетярів за статті і замітки. 
Спеціальні його праці присвячені договору торгової комісії, закону про орен-
ду та землеволодіння. Уже в Москві вийшло друком «Концессионное право 
Союза ССР» (Москва, 1925).

Значний науковий спадок залишили харківські цивілісти В. М. Гордон, 
Б. В. Попов, В. І. Сливицький, С. Є. Сабінін, В. М. Корецький, А. С. Ратнер, 
О. М. Гладстерн, В. І. Серебровський, С. Й. Вільнянський, С. Н. Ландкоф, 
Г. Є. Семенова, О. С. Компанієць, Я. І. Рапопорт, Л. С. Дубінський, М. В. Гор-
дон, І. Л. Цьокан, І. І. Жагелєв, С. Л. Фукс, А. М. Лініцький, М. І. Наумов. Всі 
вони були або співробітниками секції цивільного права кафедри «Проблеми 
сучасного права», або працювали в господарсько-правовій (цивілістичній) 

Кн. 2–3. С. 20–27; Язловський Б. О. Т. П. Ефименко. Труд и собственность. Критический об-
зор учения о спецификации. Юридическое издательство НКЮ УССР. Харьков, 1925. Наукові 
записки Київського інституту народного господарства. Київ, 1927. Т. VІІІ. С. 109–111; Язлов-
ский Б. А. Проф. Серебровский В. И. Наследственное право (комментарий к ст. ст. 416–435 
Гражданского кодекса РСФСР). М. : Право и жизнь. Вестник советской юстиции. 1925. № 6. 
С. 265–266.

1770  Обговорення проекту «Кодексу господарчих законів УСРР» в постійній комісії радян-
ського права при Всеукр. академії наук. Червоне право. 1928. № 23. С. 1124–1125.

1771  Язловський Б. О. Памяти академика Владимира Михайловича Гордона. Наукові записки 
Київського інституту народного господарства. Київ, 1927. Т. VІІІ. С. 90–101.

1772  Бабун Р. Н. К вопросу о правоспособности физических лиц. Наукові записки Київського 
інституту народного господарства. Київ, 1928. Т. ІХ. С. 177–182.

1773  Бабун Р. М. Про юридичних осіб. Вісник радянської юстиції. 1929. № 13. С. 368–371.
1774  Шумилін І. М. Форми застави краму в кредитових банкових операціях. Наукові записки 

Київського інституту народного господарства. 1926. Т. 7. С. 103–115.
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секції семінару підвищеного типу ХІНГ, або брали участь у роботі Ради з’їздів 
промисловості, торгівлі і транспорту УСРР та цивілістичної секції УЮТ.

Відомий правознавець тієї доби, керівник кафедри «Проблеми сучасно-
го 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» (Хар-
ків, 1926). Окрім власне підготовки коментарів до ЦК та ЦПК, учений, як 
завідувач правового відділу Наркомату внутрішньої торгівлі, розробляв 
основи конкурсного, біржового, банківського права та законопроекти про 
фірму, торговий реєстр, акціонерні компанії за участю державного капіта-
лу, купівлю-продаж у розстрочку платежу1775. Він був ініціатором створення 
Торгового кодексу. Виступав він і на засіданнях Ради з’їздів промисловості, 
торгівлі і транспорту УСРР, зокрема, широко відома його доповідь «Общая 
характеристика проекта Торгового свода»1776. Є в його активі й рецензії та 
статті за цією тематикою1777.

Досить різнопланову наукову спадщину залишив професор Б. В. Попов. 
Перша дослідницька тема, заявлена на кафедрі, торкалася питань цивільного 
процесу – зміни позову, яку вчений розробляв ще в дореволюційний час. Зго-
дом відповідна праця була опублікована1778. Жваві дискусії в тогочасній пресі 
зумовили порушені професором питання, зокрема, про фірми1779. За відповід-
ною тематикою він згодом опублікував наукові статті1780. Водночас на нарадах 

1775  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-
ва» проф. В. М. Гордона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 93.

1776  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-
ва» проф. В. М. Гордона за полугодие до 1/1 – 1924 года. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих 
органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 83.

1777  Гордон В. М. К.А. Граве и С.В. Минц. Сборник материалов по биржевому праву и 
практике. Издание неофициальное (Бюро Съездов Биржевой Торговли СССР). Москва 1924 г. 
Стр. 256. Вестник советской юстиции. 1924. № 22. С. 371–372; Гордон В. М. Дух законов тор-
говых. Вестник советской юстиции. 1923. № 10. С. 251–256; Гордон В. М. Право судебной за-
щиты по Гражданському процесуальному кодексу РСФСР. Вестник советской юстиции. 1924. 
№ 1. С. 1–5. 

1778  Попов Б. В. Новейшие течения в вопросе об изменении иска в гражданском процессе. 
Збірник статей кафедри «Проблеми сучасного права» та правничого факультету Харківського 
інституту народного господарства. Харків, 1928. Вип. 2. С. 93–112.

1779  О фирме по проекту Торгового Свода. Вестник советской юстиции. 1924. № 4. С. 108–
111.

1780  Попов Б. В.  Все ли, что не запрещено, дозволено? Вестник советской юстиции. 1923. № 
8. С. 200–203; Попов Б. В.  О фирме по проекту Торгового свода. Право и жизнь. Москва, 1924. 
Кн. 3–4. С. 28–33; Попов Б. В. Обжалование заочных решений в ГПК РСФСР и УССР. Право и 
жизнь. Москва, 1924. Кн. 10. С. 35–41. 
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юрисконсультів при Вищій раді народного господарства він прочитав кілька 
доповідей: «Чего нет в нашем Гражданском кодексе?», «Гражданский кодекс 
УССР с точки зрения интересов государственной промышленности и торгов-
ли», «Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР», «О фирме по проекту 
Торгового Свода», «О регистрации внебиржевых сделок»1781. Також професор 
досліджував питання позовної давності та розмістив серію праць в журна-
лі «Право и жизнь». Про торгові товариства, приватні підприємства, трести, 
арбітражні комісії він дискутував у журналі «Хозяйство Украины» та газеті 
«Промышленность и торговля Украины»1782. Кілька засідань УЮТ було при-
свячено обговоренню доповіді вченого про нотаріальне посвідчення договорів, 
тези якої згодом були опубліковані1783, а у Москві вийшла велика стаття за цією 
темою1784. Його перу належать роботи про продаж державних підприємств, про 
роздрібну торгівлю, про новий закон про фірму1785. У 1925 р., як учасник нара-
ди юрисконсультів трестів, учений виступив із темою «О праве акционерных 
обществ на госпредприятия поступившие к ним в плату полученных взамен 
того акций»1786. Актуальними для нього були питання процесуального пра-
ва. На засіданні кафедри виступав із доповіддю «Альтернативные иски и 
процессы»1787. Більш повна праця за цією тематикою була опублікована пра-
вознавцем у збірнику кафедри1788. Також він оприлюднив низку робіт, в яких 

1781  Отчет заведующего цивилистической секцией исследовательской кафедры «Проблемы 
современного права» проф. ИНХ Бориса Васильевича Попова. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів 
вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 53; Отчет о работе руково-
дителя секции гражданского права при кафедре «Проблемы современного права» В. Б. Попова 
за 2-ую половину 1923 г. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. Украї-
ни). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 67; Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры 
«Проблемы современного права» проф. В. М. Гордона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих 
органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 88.

1782  Отчет заведующего цивилистической секцией исследовательской кафедры «Проблемы 
современного права» проф. ИНХ Бориса Васильевича Попова. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів ви-
щих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 53.

1783  В Украинском юридическом обществе. Ст. 137 Гражд. кодекса и ее желательная реформа 
(Заседание 9-го апреля) (Заседание 16 апреля). Вестник советской юстиции. 1924. № 13. С. 397–402.

1784  Попов Б. В. Ст. 137 Гражд. Кодекса УССР в ее прежней и нынешней редакции. Право и 
жизнь. Москва, 1925. Кн. 9–10. С. 3–15.

1785  Попов Б. В. Продажа государственных предприятий. Вестник советской юстиции. 1924. 
№ 20. С. 660–661; Попов Б. В. Розничная продажа с рассрочкой платежа. Право и жизнь. Мо-
сква, 1925. Кн. 2–3. С. 34–39; Попов Б. В.Новый закон о фирме. Вестник советской юстиции. 
1928. № 6. С. 161–163.

1786  Совещание юрисконсультов трестов. Вестник советской юстиции. 1925. № 24. С. 987–
989.

1787  В Харьковской научно-исследовательской кафедре «Проблемы современного права». 
Вестник советской юстиции. 1927. № 11. С. 423.

1788  Попов Б.В. Альтернативные и эвентуальные иски и процессы. Сборник статей кафедры 
«Проблемы современного права» и правового факультета Харьковского института народно-
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тлумачив статті ЦПК, досліджував договірну підсудність, принципи розподілу 
доказування між сторонами в ЦПК, відмову сторін від законної сили судових 
рішень. Також він рецензував літературу з питань цивільного процесу1789. До-
кладну статтю він присвятив творчості В. М. Гордона1790.

В умовах нової економічної політики пріоритетними дослідження для 
професора В. І. Сливицького стали питання, повʼязані з реорганізацією 
трестів, кредитних установ тощо1791. Він був консультантом Укрдержплану, а 
отже, активно вивчав проблеми розподілу державного майна на загальносо-
юзне, республіканське, місцеве; питання організації державних підприємств 
(законодавство про трести, синдикати); правовий стан приватної промисло-
вості у зв’язку з виданням Лісового кодексу і Основ про надра землі. З цих 
питань науковець опублікував статті в «Украинском экономисте»1792. 

До кодифікаційної роботи НКЮ щодо підготовки ЦК УСРР був залуче-
ний С. Є. Сабінін1793. На жаль, поки що не вдалося відшукати його індивіду-
альних друкованих праць, утім у грудні 1923 р. він звітував про підготовку 
рукописів: «Охрана права на товарные знаки и марки по проекту Свода по-
становлений о торговле», «О купле-продаже с рассрочкой платежа», «Во-
прос о сроке авторского права в связи с участием в выработке положений об 
авторском праве», «Основные начала гражданского кодекса УССР»1794.

Харківський правознавець А. С. Ратнер аналізував проблеми в галузі 
торгового, цивільного та господарського права і цивільного процесу. Низ-
ка статей вченого в правових та економічних часописах – це результат його 
діяльності над законопроектами про господарські товариства, про купівлю-
продаж у розстрочку платежу, про заставу товарів в обороті тощо. Він уміс-
тив щонайменше десять статей за цією тематикою у «Віснику радянської 

го хозяйства, посвященных памяти академика, профессора В. М. Гордона. Харьков, 1927. С. 
257–281.

1789  Попов Б. В. Л. И. Фишман Движение гражданского процесса (под редакцией и с преди-
словием проф. Ал. Малицкого) Юрид. Издательство НКЮ УССР. Вестник советской юстиции. 
1927. № 6–7. С. 262–264.

1790  Попов В.Б. Профессор В.М. Гордон, как процессуалист. Вестник советской юстиции. 
1926. № 3. С. 102–105.

1791  Отчет о работе действительного члена научно-исследовательской кафедры «Проблемы 
современного права» профессора В. И. Сливицкого. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих орга-
нів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 47.

1792  Отчет о научных занятиях профес. В. И. Сливицкого. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів ви-
щих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 64.

1793  Отчет о работе действительного члена исследовательской кафедры «Проблемы совре-
менного права» по секции частного права С. Е. Сабинина. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих 
органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 54.

1794  Список работ действительного члена кафедры профессора Сабинина. ЦДАВОУ (Центр. 
держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 61.
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юстиції» та «Хозяйстве Украины». На засіданні кафедри у 1926 р. обговорю-
вали його доповідь «Советское облигационное право»1795, а в Раді з’їздів про-
мисловості, торгівлі і транспорту УСРР того ж року він доповідав за темами 
«Залог товара в обороте» та «О пределах взаимной ответственности вексе-
ленадписателей». Був учений і активним учасником УЮТ, читав доповіді 
«Арбитражная комиссия при СТО РСФСР в своих решениях» та «Запродажа 
строений по советскому законодательству». Велику увагу дослідник приді-
ляв 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 році1796. У межах кафедраль-
ного напряму досліджень він вивчав цивільне та міжнародне приватне право. 
Тематика його численних публікацій – це проблеми визнання екстериторі-
альної дії радянських законів про націоналізацію. Правознавець досліджував 
принцип «відкритих дверей» та взаємність у міжнародному праві, вирішення 
конфліктів на міжнародних торгових суднах. Учений також готував рецензії 
на іноземну літературу з міжнародного приватного права. Серед ґрунтовних 
досліджень автора варто назвати праці «Униформизм в праве»1797, «Между-
народное радио-право»1798, «Очерки международного хозяйственного права» 
(Харків, 1928), в яких він вперше висунув ідею міжнародного господарсько-
го права як комплексної міжгалузевої дисципліни та звернув увагу на зна-
чення уніфікації норм міжнародного приватного права. 

Кілька робіт з питань цивільного права підготував професор О. М. Глад-
стерн. Він розглядав питання відповідальності іноземних страхових компа-
ній за полісами, виданими в Росії, досліджував радянське право в іноземних 
судах, давність у цивільному праві1799. У 1926 р. в УЮТ виступав з доповід-
дю «Торговый флот СССР перед марсельским судом».

1795  Советское облигационное право. Вестник советской юстиции. 1926. № 2. С. 86.
1796  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-

ва» проф. В. М. Гордона за полугодие до 1.1. 1924 года. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих 
органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 83.

1797  Корецкий В. М. Униформизм в праве. Сборник статей кафедры «Проблемы современно-
го права» и правового факультета Харьковского института народного хозяйства, посвящен-
ных памяти академика, профессора В. М. Гордона. Харьков, 1927. С. 91–109.

1798  Корецкий В.М. Международное радио право. Збірник статей кафедри «Проблеми су-
часного права» та правничого факультету Харківського інституту народного господарства. 
Харків: Шк. друкар. діла ім. А. Багинського, 1928. Вип. №2. С. 123–142.

1799  Гладстерн А. Ответственность иностранных страховых обществ по полисам, выданным 
в России. Вестник советской юстиции. 1925. № 21. С. 824–827; Гладстерн А. Н. Советское 
право перед английским судом. Вестник советской юстиции. 1928. № 14. С. 426–428; Гладстерн 
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У 1922–1924 рр. в ХІНГ працював професор В. І. Серебровський. У 
1923 р. він опублікував кілька статей, де досліджував докази в цивільному 
процесі та проблеми позбавлення спадщини1800. Вчений підготував кілька до-
повідей: в семінарі підвищеного типу ХІНГ – «Страховий інтерес», а в УЮТ 
– «Переход торговых предприятий по проекту Торгового Свода СССР»1801. 
Після переїзду до Москви він активно публікувався в журналі «Право и 
жизнь», утім і надалі підтримував зв’язки з харківськими науковцями, розмі-
щував в українських часописах свої статті. Пам’яті В. М. Гордона присвятив 
дві публікації1802. 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 бір-
жі та біржовий арбітраж, присвятивши цим питання низку статей в журна-
лах «Промышленность Украины» та «Украинский экономист». Друкувався 
вчений і в юридичних виданнях, лише для «Вісника радянської юстиції» 
підготував десятки статей з питань договірного права та господарських то-
вариств, робив огляди іноземного законодавства, розміщував рецензії на 
новітні монографії з цивільного та торгового права, зокрема, й зарубіжні. 
Масштабну розвідку щодо проблем радянського цивільного права опублі-
кував у збірнику кафедри1803. У його активі є аналіз норм цивільно-проце-
суального кодексу1804. Окрему замітку вчений присвятив своєму вчителю 
В. М. Гордону1805. Він виступав із доповідями в різноманітних установах: «О 

А. Н. Давность в гражданском праве. Вестник советской юстиции. 1928. № 15–16. С. 454–455.
1800  Серебровский В.И. Доказательная сила торговых книг. Вестник советской юстиции. 

1923. № 10. С. 266–268; Серебровский В.И. Лишение наследства (ексгередация). Вестник со-
ветской юстиции. 1923. № 20. С. 656–658. 

1801  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-
ва» проф. В. М. Гордона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 92; Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Про-
блемы современного права» проф. В. М. Гордона за полугодие до 1/1 – 1924 года. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 84.

1802  Серебровский В. Памяти профессор Владимира Михайловича Гордона. Право и жизнь. 
Москва, 1926. Кн. 1. С. 88; Серебровский В. И. Профессор В. М. Гордон, как коммерсиалист. 
Вестник советской юстиции. 1926. № 3. С. 105–106.

1803  Ландкоф С.Н. Проблемы советского гражданского права в иностранном освещении. 
Сборник статей кафедры «Проблемы современного права» и правового факультета Харьков-
ского института народного хозяйства, посвященных памяти академика, профессора В. М. 
Гордона. Харьков, 1927. С. 211–224.

1804  Ландкоф С.Н. Неспроможність боржника в новім Цивільнім процесуальнім кодексі 
УСРР. Червоне право. 1930. № 10. С. 412–415.

1805  Ландкоф С. Н. Памяти Владимира Михайловича Гордона (25 октября 1871 г. – 3 января 
1926 г.). Вестник советской юстиции. 1926. № 2. С. 55–57.



573Проблематика наукових досліджень у галузі правознавства ранньої... 

хозяйственном праве» (в господарсько-правовому семінарі ХІНГ), «О реги-
страции торговых предприятий» (на Всеукраїнській нараді губкомвнуттор-
га), «Правовая защита интересов изобретателя у нас и в других странах» 
(на загальних зборах Всеукраїнської асоціації робітників винахідників), а 
також мав кілька виступів на засіданні Ради з’їздів промисловості, торгівлі 
і транспорту УСРР («О порядке деятельности Арбитражных комиссий при 
товарных биржах», «Действительность неуставных сделок»)1806. У 1924 р. 
переклав з німецької мови книгу професора Ю. В. Гедемана «Основные 
черты хозяйственного права». С. Н. Ландкоф – автор книг «Товарищества 
с ограниченной ответственность на западе и в СССР» (Харків, 1924), «То-
варищества и акционерные общества (Теория и практика)» (Харків, 1926), 
«Проблема развития акционерного права» (Харків, 1927), «Торговые сдел-
ки. Теория и практика» (Харків, 1929), «Хозяйственно-правовая практика 
по вопросам торговли» (Харків, 1929).

Солідні наукові результати мав С. Й. Вільнянський. Він брав участь у ко-
ментуванні ЦК та ЦПК, у перегляді проекту Торгового зводу, готував статті 
і рецензії для «Українського економіста»; прочитав доповіді «Проблеми 
права користування» та «Проект закону про чеки» в УЮТ, а в юридичних 
нарадах Ради з’їздів промисловості, торгівлі і транспорту УСРР зробив що-
найменше шість публічних виступів («Об обложении текучих счетов», «Об 
особых производствах в гражданско-процессуальном кодексе», «О юриди-
ческой природе взаимоотношений между трестами и входящими в их со-
став заводоуправлениями», «О пределах правоспособности синдикатных 
конвенций», «О правах должника по договору самовольно удерживать пеню 
и неустойку при совершении расчетов с кредиторами», «Об образовании 
фондов улучшения быта рабочих и служащих в смешанных акционерных 
обществах»). Вчений – автор кількох публікацій з вексельного права1807; 
досліджував судовий наказ в ЦПК1808; брав участь в обговоренні законо-
проекту «О залоге товара в обороте», опублікував із цього питання науко-
ву статтю у збірнику кафедри1809. Окремі праці (пֹ’ять статей) присвятив 

1806  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-
ва» проф. В. М. Гордона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 92; Правовая защита интересов изобретателя у нас и в других 
станах. Вестник советской юстиции. 1927. № 17. С. 597–598.

1807  Вильнянский С.И. О восстановлении прав по утраченным векселям. Право и жизнь. 
Москва, 1927. Кн. 6–7. С. 35–41; Вильнянский С.И. Объединение вексельного законодательства. 
Вестник советской юстиции. 1925. № 22. С. 898–899.

1808  Вильнянский С. И. Судебные приказы в ГПК. Вестник советской юстиции. 1925. № 1. 
С. 15–18; Вильнянский С.И. Подсудность спора против судебного приказа. Вестник советской 
юстиции. 1926. № 4. С. 158–159.

1809  Вильнянский С. И. Залог товара в обороте. Сборник статей кафедры «Проблемы со-
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ренті, підряду і поставці, договірній пені, кредитній реформі. Він створив 
практичний коментар до «Положения о государственных подрядах и по-
ставках» (Харків, 1926). Вивчав зміст понять підряду, державного підряду, 
поставки, виділив відмінності договорів підряду і поставки, розкрив поря-
док укладення та наслідки їх невиконання. Також дослідник писав огляди 
зарубіжного законодавства для «Вісника радянської юстиції» та рецензував 
новітню літературу з торгового права.

Викладачем факультету та співробітницею кафедри «Проблеми сучасно-
го права» була Г. Є. Семенова, член Верховного суду УСРР, колишня випус-
книця юридичного факультету Бестужевських курсів. У численних працях 
з цивільного права вона розглядала зобов’язання, які виникають із безпід-
ставного 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 досліджу-
вала зміну судового рішення касаційною інстанцією, доповнення та тлума-
чення рішень, змагальність у процесі. Дослідниця підготувала понад 20 ре-
цензій на юридичні новинки з торгово-промислового, спадкового, трудового, 
кооперативного права та цивільного процесу. У збірнику праць кафедри була 
вміщена її стаття про майнову відповідальність наймача1810. Нею було укла-
дено «Сборник задач по гражданскому процессу» (Харків, 1925). Дві допові-
ді, які торкалися цивілістики, було прочитано дослідницею в УЮТ: «Основи 
союзного цивільного законодавства» та «Проект змін та доповнень в ЦПК».

Результатом наукових пошуків аспірантки О. С. Компанієць стали кілька 
наукових повідомлень: «Обесценивание денег как законодательная проблема 
Гражданского кодекса» (в господарсько-правовому семінарі ХІНГ), «О гра-
ницах договорной свободы» (в засіданні кафедри), «К вопросу о проблеме 
владения в советском праве» (в засіданні цивілістичної секції семінару під-
вищеного типу ХІНГ та кафедри)1811. Остання доповідь була видрукувана в 

временного права» и правового факультета Харьковского института народного хозяйства, по-
священных памяти академика, профессора В. М. Гордона. Харьков, 1927. С. 153–167.

1810  Семенова А. Старое и новое в вопросе об имущественной ответственности нанявших 
перед нанимателем. Сборник статей кафедры «Проблемы современного права» и правового 
факультета Харьковского института народного хозяйства, посвященных памяти академика, 
профессора В. М. Гордона. Харьков, 1927. С. 205–210.

1811  Отчет о научных занятиях профес. В. И. Сливицкого. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів ви-
щих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 64; Отчет за полугодие до 
І/І – 1924 года. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. 
Оп. 2. Спр. 476. Арк. 83; Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы 
современного права» проф. В. М. Гордона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та 
управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 89; В Харьковском институте народного хозяйства. 
Вестник советской юстиции. 1927. № 11. С. 418–420.
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збірнику кафедри як наукова стаття1812. Проблема володіння в радянському 
праві була заявлена дослідницею як наукова тема на 1927 рік. Також вона 
планувала прочитати в засіданні кафедри доповідь про захист нематеріаль-
них інтересів у радянському праві1813.

Аспірант Я. І. Рапопорт, працюючи під керівництвом В. М. Гордона, 
допомагав йому готувати до видання книги «Система советского торгово-
го права» та «Вексельное право». Також був активним учасником УЮТ, вів 
протоколи його цивілістичної секції, в одному із засідань прочитав доповідь 
«Договір про схов»1814. З окремою темою «Частное посредничество в сделках 
между госорганами» вчений виступав у Раді з’їздів промисловості, торгівлі і 
транспорту УСРР. Долучався дослідник і до законопроектної роботи, зокре-
ма, брав участь у розробці питань «О торговых служащих и торговых аген-
тах», «О фирме», «Об акционерных обществах с участием государственного 
капитала», «О торговых знаках», «О торговле». З 1925/26 р. вчений розро-
бляв питання цивільного та торгово-промислового права, вивчаючи зарубіж-
ну літературу, законодавство та судову практику1815. Він переклав російською 
мовою грецький закон про чеки та австрійський закон про недобросовісну 
конкуренцію. Низку публікацій у різних часописах дослідник присвятив до-
говірному та вексельному праву, недобросовісній конкуренції, торговим та 
промисловим підприємствам, транспорту тощо. Помітними стали його праці 
щодо торгового посередництва, неспроможності державних підприємств1816. 
У 1928 р. на засіданні кафедри він зробив доповідь «Проблема «невозмож-
ного исполнения» в советском праве»1817. Вчений був співавтором збір-

1812  Компаниец Е.С. К вопросу о проблеме владения в советском праве. Сборник статей 
кафедры «Проблемы современного права» и правового факультета Харьковского института 
народного хозяйства, посвященных памяти академика, профессора В. М. Гордона. Харьков, 
1927. С. 143–151.

1813  План работы аспирантки Е. С. Компаниец. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів 
влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 6. Спр. 5619. Арк. 43.

1814  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры «Проблемы современного пра-
ва» проф. В. М. Гордона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 90.

1815  План работы в 1925/1926 году аспиранта кафедры Якова Ильича Рапопорта. ЦДАВОУ 
(Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 103.

1816  Рапопорт Я. И. Частное посредничество в сделках между госорганами. Вестник со-
ветской юстиции. 1927. № 2. С. 53–54; Рапопорт Я. И. Торговые посредники по советскому 
праву. Сборник статей кафедры «Проблемы современного права» и правового факультета 
Харьковского института народного хозяйства, посвященных памяти академика, профессора 
В. М. Гордона. 1927. С. 169–187; Рапопорт Я. Неспроможність державних підприємств і новий 
загальносоюзний закон. Червоне право. 1929. № 17. С. 756–760.

1817  В Харьковской научно-исследовательской кафедре «Проблемы современного права». 
Вестник советской юстиции. 1928. № 24. С. 747–750.
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ника «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 виконав-
ця, 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 по-
пулярному викладі» (Харків, 1930). У царині цивільного права вивчав питан-
ня пролонгації договорів найму житлових приміщень трудящими1818. На за-
сіданні кафедри мав дві доповіді: «Роль прокурора в советском гражданском 
процессе» (1928) та «Характеристика основних правил цивільного процесу» 
(1930), а в УЮТ – про спірні питання права і процесу1819.

Наприкінці 1920-х рр. були опубліковані перші роботи з проблем автор-
ського права аспіранта кафедри, а згодом відомого радянського цивіліста 
М. В. Гордона1820. Він систематизував і підготував до друку матеріали про 
торгові угоди кооперативів, зібрані його батьком, академіком В. М. Гордо-
ном, що були вміщені в збірнику кафедри1821. Зобов’язальному праву зара-
хування він присвятив свою доповідь у ХІНГ, а два його виступи у 1928 р. 
– «Вексельне право» та «Видавничий договір» – викликали жваві дискусії в 
УЮТ1822.

Після проголошення габілітаційної доповіді «Юридична природа това-
рового акредитиву» аспірант І. Л. Цьокан був переведений у наукові спів-
робітники кафедри, а в подальшому він став професором правового факуль-
тету ОІНГ. Його монографічна праця про юридичну природу акредитивних 
операцій вийшла друком уже в Одесі1823. Кілька статей про угоди, акціонерні 

1818  Дубинский Л.С. Право нанимателя на возобновление договора найма (Ст. 156 ГК). Вест-
ник советской юстиции. 1927. № 1. С. 10–12.

1819  В Харьковской научно-исследовательской кафедре «Проблемы современного права». 
Вестник советской юстиции. 1928. № 13. С. 393–394; Характеристика основних правил цивіль-
ного процесу. Доповідь Л. С. Дубинського в Науково-дослідній кафедрі «Проблеми сучасного 
права». Вісник радянської юстиції. 1930. № 20–21. С. 600–604.

1820  Гордон М. В. Авторське право й видавничий договір. Вісник радянської юстиції. 1929. 
№ 6. С. 169–173; Гордон М. В. Виключні права в період реконструкції народного господарства. 
Вісник радянської юстиції. 1930. № 16. С. 450–453.

1821  Гордон В. М. Кооперативная лавина сделок в торговом обороте : материалы. Сборник 
статей кафедры «Проблемы современного права» и правового факультета Харьковского ин-
ститута народного хозяйства. Харьков, 1928. № 2. С. 49–60.

1822  В Харьковском институте народного хозяйства. Вестник советской юстиции. 1927. № 
11. С. 420–423.

1823  Цьокан І. Л. Юридична природа акредитивних операцій. Господарство та право. Одеса, 
1929. Т. ІІ. С. 177–223.
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(пайові) товариства, недобросовісну конкуренцію у «Віснику радянської юс-
тиції» 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 хо-
зяйственного законодательства» (Харків, 1930). Дослідник готував рецензії 
на нову літературу з цивільного, торгового, господарського права. Наступні 
праці вченого торкалися питань боротьби за якість продукції, організації хлі-
бозаготовчої компанії та досвіду роботи сільрад. Разом із П. Трублаєвичем та 
С. М. Цареградським він видав брошуру «Диктатура пролетаріату і револю-
ційна законність на порозі другої п’ятирічки» (Харків, 1933).

У середині 1920-х рр. свою наукову діяльність розпочав С. Л. Фукс, зго-
дом відомий радянський учений. Він досліджував можливість касаційного 
оскарження рішень арбітражних комісій при торгових біржах («Вісник ра-
дянської юстиції», 1926. № 21). У збірнику кафедри вийшла його ґрунтовна 
праця про договір комісії1824. Вчений вивчав допустимість оскарження судо-
вих рішень, опублікував з цієї тематики окрему розвідку «ГКК Верховного 
суда УССР в 1927 г.» («Вісник радянської юстиції», 1928. № 4, 8). У циві-
лістичній секції УЮТ доповідь «Договір про позичання» (1928) прочитав 
асистент В. Г. Гранберг.

Нотаріат вивчав А. М. Лініцький. У «Віснику радянської юстиції» упро-
довж 1924–1925 рр. були висвітлені його праці про значення нотаріату в ци-
вільно-правовому обігу, про реєстрацію та нотаріальне посвідчення угод, 
про нотаріальну таксу та винагороду нотаріальних працівників. Він – автор 
книги «Нотариат советских республик» (Харків, 1927), яка вийшла двома 
частинами під загальною редакцією О. Л. Маліцького. Вчений підготував 
і книгу «Нотаріат УСРР. Законодавство та нотаріальна практика» (Харків, 
1929). У співавторстві з О. Романенко опублікував статтю «Про нову нотарі-
альну установу»1825.

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). За цією ж тематикою він видав і більш пізню статтю1826. Вчений до-
сліджував гірниче законодавство на Заході1827. Він є автором двотомника гір-

1824  Фукс С. Л. Право комиссионера выступать самостоятельной стороной по ГК УССР. 
Сборник статей кафедры «Проблемы современного права» и правового факультета Харьков-
ского института народного хозяйства. Харьков, 1928. № 2. С. 61–91.

1825  Лініцький А., Романенко О. Про нову нотаріальну установу. Червоне право. 1928. № 
15–16. С. 747–750.

1826  Наумов М. Новий статут гербовий. Червоне право. 1927. № 24. С. 1108–1110. 
1827  Наумов Н. Реформа горного законодательства на Западе. Вестник советской юстиции. 
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ничого законодавства СРСР «Советское горное законодательство» (Харків, 
1926, 1927). У «Віснику радянської юстиції» були вміщені дві його праці про 
синдикати, де автор дослідив їх юридичну природу та конструкцію синди-
катних відносин1828. Спеціальні статті він присвятив гербовому статуту, за-
кону про торгових агентів, векселям та статуту залізниць (роботи вийшли в 
різних часописах за 1926–1927 рр.). Захопливі його рецензії на книги з про-
мислового права, про векселі та податки з обігу цінностей.

Актуальні аспекти цивілістики досліджували й інші харківські вчені. Про-
фесор Г. І. Волков опублікував окрему працю «О наследстве» (Харків, 1925). 
Питання спадкового права посіли певне місце в досить різноплановому до-
робку професора О. Л. Маліцького1829. Приділяв учений увагу й цивільному 
процесу. Вже у 1922 р. у «Віснику радянської юстиції» (№ 2, 5–6) він публі-
кував роботу про перегляд інститутів цивільного процесу. За результатами 
2-го з’їзду працівників юстиції правознавець підготував замітку про розгляд 
у його засіданнях питань щодо цивільного процесу1830. Він же – співавтор 
книги «Гражданский процессуальный кодекс советских республик» (Харків, 
1926). Дві роботи, які торкалися питань страхових премій та страхування 
майна, надрукував М. Ф. Матвієвський1831. Співавтором книги «Граждан-
ский процессуальный кодекс советских республик» був М. Й. Рейхель. По-
пулярний підручник для працівників юстиції та самоосвіти «Цивільне пра-
во» (Харків, 1929) видав К. Й. Берновський. В УЮТ цей дослідник прочитав 
доповідь «Про закриття цивільних справ за недоцільністю їх ведення», яка 
згодом вийшла друком1832. Окрему замітку про вимоги щодо недоліків прода-
ного майна він розмістив у «Червоному праві» (1928, № 21). Вчений готував 
і статті з питань цивільного процесу та рецензії на цивілістичну літературу. 
Аспірант Г. О. Соколовський за дорученням кафедри в 1924 р. опублікував 

1925. № 24. С. 991–992.
1828  Наумов Н. О юридической природе синдикатов. Вестник советской юстиции. 1927. № 

8. С. 283–285; Наумов Н. О юридической конструкции внутрисиндикатних отношений. Вестник 
советской юстиции. 1926. № 2. С. 66–68.

1829  Малицкий А. Право наследования (ст. 418 Гражд. Кодекса). Вестник советской юсти-
ции. 1924. № 13. С. 378–379; Малицкий А. Советская система наследования. Вестник советской 
юстиции. 1927. № 3. С. 79–80.

1830  Малицкий А. Гражданский процесс на 2-м съезде юстиции. Вестник советской юсти-
ции. 1924. № 9–10. С. 263–265.

1831  Матвієвський М. Порядок стягнення страхових премій по обов’язковому необкладно-
му страхуванню. Вестник советской юстиции. 1925. № 17. С. 662–664; Матвієвський М. Про 
реорганізацію страхової системи (страхування майна) в Союзі РСР. Вісник радянської юстиції. 
1930. № 5. С. 140–144.

1832  Берновський К. Закриття цивільних справ через недоцільність їх вести далі. Вісник 
радянської юстиції. 1929. № 7. С. 205–207.
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статтю «Торговля на Украине» в збірнику Ради з’їздів промисловості, торгів-
лі і транспорту УСРР1833.

Всі спроби одеситів організувати окрему цивілістичну секцію при кафе-
дрі «Сучасних правових проблем» не увінчалися успіхом. Тож одеські ци-
вілісти вели дослідження в рамках діяльності цивілістичної секції семінару 
підвищеного типу правового факультету ОІНГ та як члени Одеського відді-
лення УЮТ.

Ім’я в цивілістичній науці професор Є. В. Васьковський здобув ще в до-
революційний час (аналіз праць цього періоду здійснено в п. 4.3). У радян-
ську добу вчений активно долучився до організації та розбудови правово-
го факультету ОІНГ, але згодом був змушений емігрувати. Опублікованих 
праць правознавця цього періоду не вдалося відшукати.

З-поміж одеських цивілістів варто згадати й відомого своїми працями 
з цивільного процесу професора О. А. Бугаєвського. Зокрема, його кни-
га «Гражданский процесс и его движение с приложением типичных дел» 
(Ленінград, 1924) витримала кілька видань. Він також розробляв проблеми 
спадкового права, написав один із перших підручників «Советское наслед-
ственное право» (Одеса, 1926). Вчений охарактеризував радянське спадкове 
право, вказавши на його особливості, зокрема, відсутність свободи запові-
дального розпорядження, існування такого спадкоємця, як держава, відсут-
ність прав на спадщину усиновлених тощо; він розкрив еволюцію інституту 
виконання заповіту та юридичну природу відносин, які виникають при ви-
конанні заповіту.

Яскравою постаттю в колі одеських юристів був професор І. Я. Фаас. 
Перші роботи про відповідальність за заподіяну шкоду та оскарження до-
говору, укладеного внаслідок обману, він опублікував у 1923 р. у «Журнале 
научно-исследовательских кафедр в Одессе»1834. Співпрацював з москов-
ським часописом «Право и жизнь», де вийшли його праці про ціну позову 
та безповоротність пропозиції1835. Приділив увагу вчений і питанню давності 
володіння1836. В інститутському виданні «Господарство та право» вміщено 

1833  Отчет руководителя научно-исследовательской кафедры Проблемы современного права 
проф. В. М. Гордона. ЦДАВОУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управ. України). 
Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 89.

1834  Фаас И. Я. Принцип вины или принцип причинения (ст. 403 Гражданского кодекса). 
Журнал научно-исследовательских кафедр в Одессе. Одесса, 1923. Т. ІІ. № 2. С. 61–65; Фаас 
И. Я. Оспаривание и отступление при заблуждении. Журнал научно-исследовательских кафедр 
в Одессе. Одесса, 1923. Т. ІІ. № 2. С. 66–72.

1835  Фаас И. Я. Цена иска об освобождении имущества от описи и продажи. Право и жизнь. 
Москва, 1927. Кн. 4. С. 3–8; Фаас И. Я. Бесповоротность предложения по ГК. Право и жизнь. 
Москва, 1927. Кн. 6–7. С. 10–13.

1836  Фаас І. Я. Давність володіння і гарантії продавця. Записки історико-філологічного відді-
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дві його ґрунтовні роботи: про негативний договірний інтерес та вину при 
укладенні договорів1837. У ВУНАС мав два виступи «Византийское влияние 
на армянское право» та «Доля небіжчика у праві та археології Греції та схід-
них народів»1838. Мав у засіданні ОВ УЮТ, доповідь «Возмещение убытков 
при неисполнении двустороннего договора».

Розпочаті ще в дореволюційний час дослідження проблем спадкового 
права продовжував П. С. Кравцов, зокрема опублікував статтю «Час пере-
глянути принципи права спадкоємства» («Вісник радянської юстиції», 1925. 
№ 6). 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 на правовому факультеті ОІНГ 
морське право. У своїй роботі «Морское торговое право. Сравнительный сис-
тематический очерк законодательства СССР, Англии, Германии и Франции» 
(Москва, 1928), порівнявши законодавства СРСР та європейський країн, він 
відмітив позитивні тенденції у розвитку морського торгового права. Зокре-
ма досягненням вважав напрацювання на конгресах представниками тран-
спортних, торгових, страхових і наукових установ так званих неофіційних 
норм права, які є обов’язковими для сторін договорів морського перевезення 
чи договорів морського страхування та прийняття на дипломатичних конфе-
ренціях учасниками-державами міжнародних конвенцій з морського права. 
В. М. Рикачев відмічав активну участь Союзу у розробці норм морського 
торгового права. Робота цінна й тим, що автор розкрив правовий статус мор-
ського торгового підприємства, виписав порядок експлуатації торгового фло-
ту, особливості морського страхування, визначив поняття й види аварій та 
порядок розрахунку і забезпечення аварійних внесків.

Професор І. В. Шерешевський перші свої роботи опублікував ще в до-
революційний час, зокрема «Общие и местные законы о духовных завещани-
ях» (Одеса, 1914), «Новые узаконения в области гражданского и уголовного 
права и процесса» (Москва, 1914). У 1924 р. він прочитав доповідь в Одесь-
кому відділенні УЮТ «Доверенность и поручение по гражданскому кодек-
су». Вчений – автор статті про підготовку до слухання справи за цивільним 

лу ВУАН. Збірник на честь академіка Багалія. Київ. Т. ІІ. С. 357–377. 
1837  Фаас И. Я. Отрицательный договорный интерес. Господарство та право. Одеса, 1928. 

Т. 1. С. 205–260; Фаас И. Я. Вина при заключении договоров. Господарство та право. Одеса, 
1929. Т. ІІ. С. 387–445.

1838  Фаас И.Я. Византийское влияние на армянское право (конспект реферата, прочитанный 
в заседании Одесского филиала ВУНАС). Східний світ. 1927. № 1. С. 229; Робота ВУНАС. Схід-
ний світ. 1928. № 3–4. С. 324.
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спором1839. Він брав участь у підготовці практичного коментарю ЦК РСФСР, 
його статті були видані й окремою книгою «Представительство, поручение и 
доверенность» (Москва, 1925). 

Ще студентом університету Д. Ф. Блюменфельд підготував працю «Из 
жизни Ришельевского лицея (по архивным данным)», яка була вміщена в 
«Известиях Одесского библиографического общества» (1915. Т. 4. Вип. 2). 
Здібного студента залишили при університеті для підготовки до профе-
сорського звання. Згодом він став викладати цивільне право на правовому 
факультеті ОІНГ, але його наукових праць цього періоду не знайдено. Вже 
в 1922 р. він покинув Одесу. Серед молодих дослідників цивільно-правові 
проблеми студіював і аспірант І. В. Кофман. Його доповідь про денаціона-
лізацію на основі житлового закону викликала неабиякі дискусії, адже він 
доводив, що фактичної націоналізації житлового фонду не було, а відбула-
ся лише націоналізація окремих будівель. Відтак ненаціоналізовані будинки 
мають бути повернені колишнім власникам з оформленням права власності в 
нотаріальному порядку1840. Наприкінці 1920-х рр. цивільне право в ОІНГ ви-
кладали Є. Я. Вольфензон, Є. І. Розенберг, А. С. Рубінштейн, О. А. Трігер, 
але їхні праці з цієї проблематики цього періоду нам не відомі. Натомість 
Є. І. Розенберг та А. С. Рубінштейн підготували кілька робіт з кримінального 
права. Тоді як М. Д. Шаргородський опублікував окрему розвідку про до-
говір купівлі-продажу1841.

Професор В. І. Бошко належить до небагатьох учених, які залишили по-
мітний внесок у кількох галузях права, зокрема, радянського сімейного 
права. Упродовж 1920-х рр. у журналах «Червоне право» та «Вісник радян-
ської юстиції» він опублікував десятки спеціальних праць, присвячених пи-
танням правового становища подружжя 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 «Ро-
динно-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 

1839  Шерешевский И. В. Подготовка к слушанию дела по гражданскому спору. Вестник со-
ветской юстиции. 1926. № 6. С. 242–244.

1840  В Одесском отделении Украинского Юридического общества (заседание 22 и 29 октября 
с.г. по жилищным вопросам). Вестник советской юстиции. 1924. № 1. С. 17. 

1841  Шаргородський М. О праве собственности при купле-продаже в рассрочку платежа. 
Вестник советской юстиции. 1926. № 20. С. 794–796.
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побачили світ вже після смерті вченого. Його ідеї щодо покращення про-
цедури укладення шлюбу сьогодні широко втілені в життя, наприклад, ство-
рення палаців одруження та укладення шлюбу урочисто.

Проблему встановлення батьківства за радянським законодавством нама-
гався вирішити Є. І. Кельман. Захоплюючою є його стаття щодо «юридичної 
загадки» – питання «подвійного батьківства»1842. Він же склав рецензію на 
книгу А. Г. Гойхбарга «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 кодекс1843. Велика його 
стаття з питань шлюбного та сімейного права була вміщена в збірнику праць 
кафедри1844. Професор Б. В. Попов цікавився питаннями багатоженства1845. 
Доповідь «Проект кодекса декретов УССР об актах гражданского состояния, 
семейном и опекунском праве» в УЮТ виголосив С. Є. Сабінін1846. Знавцем 
радянського сімейного права був професор Ю. П. Мазуренко. Вже у 1924 р. 
вийшла його книга «Вопросы семейного и брачного права» (Харків, 1924). 
В УЮТ вчений виступав із доповідями «Основы брачного, семейного и опе-
кунского права по проекту Подотдела НКЮ» (1924), «Кодекс о семье и бра-
ке» (1926). Його праця «Родина та подружжя» була опублікована в часопису 
«Червоне право»1847. Він редагував збірку законодавчих актів про дітей «Дет-
ское право советских республик» (Харків, 1927). Вчений підтримував ідею 
створення дитячого кодексу, однак має охопити лише норми про виховання 
дітей та юнацтва, а на всі інші норми, які стосуються дитячого населення та 
належать до інших галузей права, слід зробити посилання. Окремими видан-
нями вийшли у світ праці М. Ф. Матвієвського «Опікунство та права сиріт» 
(Харків, 1929), «Опікунство над сиротами та права сиріт» (Харків, 1930).

1842  Кельман Е. И. Двойное отцовство. Юридическая загадка. Вестник советской юстиции. 
1924. № 1. С. 10–14.

1843  Сливицкий В. И. Кодекс законов УССР о семье, опеке, браке и об актах гражданского 
состояния. Вестник советской юстиции. 1925. № 22. С. 871–874.

1844  Сливицкий В. И. Основные вопросы брачного и семейного права УССР. Сборник ста-
тей кафедры «Проблемы современного права» и правового факультета Харьковского институ-
та народного хозяйства, посвященных памяти академика, профессора В. М. Гордона. Харьков, 
1927. С. 225–255.

1845  Попов Б. В. Единоженство или множенство. Вестник советской юстиции. 1928. № 18. 
С. 530–533.

1846  Список работ действительного члена кафедры профессора Сабинина. ЦДАВОУ (Центр. 
держ. архів вищих органів влади та управ. України). Ф. 166. Оп. 2. Спр. 476. Арк. 61.

1847  Мазуренко Ю. Родина та подружжя. Червоне право. 1926. № 4. С. 137–139; № 5. С. 185–
188; № 6–7. С. 243–252.
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Обмаль інформації про праці у галузі сімейного права одеських прав-
ників. Так, сімейне право в ОІНГ викладав О. І. Покровський, але відпо-
відних праць у цей час він не готував. Нам відомо лише про його доповідь 
«О браке и семье», виголошену в засіданні ОВ УЮТ. Натомість, як широко 
знаний у дореволюційний час учений богослов, він не зрадив своїм науко-
вим інтересам і в 1926 р. опублікував дві брошури1848. До питань сімейного 
права звертався й І. А. Хмельницький, який присвятив окрему статтю ін-
ституту усиновлення1849.

Отже, першочерговими завданнями цивілістів того періоду були роз-
роблення основ цивільного кодексу, реформа законодавства та тлумачення 
цивільного закону. До сфери їхніх наукових інтересів входили проблеми за-
ставного права, права власності, підряду, загальних питань господарського 
права, договірних відносин тощо. Потужно досліджувалося радянське спад-
кове право. Порушувалась проблема спрощення цивільного процесу. Акту-
альними були й дослідження з проблем міжнародного приватного права. До-
сить інтенсивно вивчалися питання торгового та промислового права, основ 
біржового, вексельного, акціонерного, морського торгового права. На заса-
дах рівноправ’я жінки у суспільстві і сім’ї формувалося вивчення сімейно-
го права. Тож, незважаючи на несприятливі обставини тих часів, українська 
цивілістична думка, як показує аналіз праць, сформувала теоретичні основи 
сучасної української юриспруденції. 

1848  Покровский А. И. Об изменяемости церковных канонов. Самара, 1926. 16 с.; Покров-
ский А. И. О соборности. Самара, 1926. 4 с. 

1849  Хмельницкий И. А. Существует ли в законодательстве УССР институт усыновления? 
Вестник советской юстиции. 1923. № 4. С. 96–97.
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ВИСНОВКИ

Розвиток юридичної науки й освіти, історія навчальних закладів 
та наукових установ у ХІХ – першій третині ХХ ст. досліджували-

ся дореволюційними, радянськими і сучасними вченими. Кожна історична 
епоха, її ідеологія накладали відбиток на оцінки і висновки авторів таких 
досліджень. Працям дореволюційної доби притаманний скоріше джере-
лознавчий характер. Публікації торкалися як діяльності університетів, 
так і неуніверситетських навчальних закладів, утім історико-правових до-
сліджень еволюції юридичної освіти в українських (за територією) ліцеях 
обмаль. Порівняно скромна й історіографія діяльності професійної школи 
Російської імперії, а юридична компонента освіти на вищих жіночих кур-
сах та в спеціалізованих інститутах практично не вивчалася. Залишено 
поза увагою дослідників й освітню сферу періоду української революції. 

Головний акцент у працях радянських учених про вищу школу імперії – 
політична та ідеологічна боротьба викладачів і студентів. Лише деякі науков-
ці досить глибоко аналізували функціонування дореволюційних навчальних 
закладів, загальну історію науки та освіти, проводили галузеві правові дослі-
дження, але й цим працям притаманні ідеологічні нашарування. Втім серед 
історіографічного доробку радянського часу немає праць, які б комплексно 
розглядали юридичну освіту в неуніверситетських навчальних закладах на 
українських землях Російської імперії. Фактично відсутня й радянська істо-
ріографія юридичних факультетів інститутів народного господарства (1920–
1930 рр.). 

Праці сучасних дослідників загалом активізували вивчення історії науки 
й освіти і юридичної зокрема та містять ґрунтовне осмислення всієї сукуп-
ності архівних матеріалів і опублікованих видань та наукової спадщини вче-
них. Активно ведуться сучасні дослідження розвитку юридичної освіти й 
науки як імперської епохи, так і періоду української революції та раннього 
радянського періоду. Проте комплексного вивчення юридичної освіти і науки 
поза класичними університетами не здійснювалося. Саме тому для досягнен-
ня об’єктивності було досліджено весь масив історіографічного матеріалу.

У XIX ст. в Російській імперії було сформовано систему народної освіти, 
утворено навчальні округи, розгалужену мережу шкіл із чіткою ієрархією 
навчальних закладів та створено солідну законодавчу базу. Нормативній ре-
гламентації підлягали: управління навчальними закладами, освітня та науко-
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ва діяльність, науково-атестаційна система, правовий статус професорсько-
викладацького корпусу та студентства. Водночас інтенсивний розвиток за-
конодавства, організація робіт для його систематизації, а також становлення 
судової системи країни сформували в державі стійкий попит на юридичні 
кадри та популяризацію юридичних знань. У процесі змін університетських 
статутів, встановлюючи перелік правових кафедр, оптимальну кількість, по-
слідовність та логічність навчальних курсів юридичних факультетів універ-
ситетів, уряд формував своєрідний державний стандарт юридичної освіти, 
який брався за основу при заснуванні інших навчальних закладів, що здій-
снювали підготовку юристів. Відкриваючи нові вищі школи, держава визна-
чала педагогічну спрямованість і зміст навчання в них. Це породжувало пев-
ну спеціалізацію підготовки чиновників і стало поштовхом до розвитку юри-
дичної освіти не тільки на юридичних факультетах класичних університетів, 
а й у спеціалізованих навчальних закладах, що готували юристів для органів 
державного управління, адміністративно-господарських органів, судів тощо. 
Водночас поширення правової освіти сприяло розвитку юридичної науки та 
формуванню окремих напрямів наукової юриспруденції. Було вироблено по-
рядок та способи заміщення викладацьких посад, закладено основи інститу-
ту підготовки та перепідготовки фахівців, сформовано єдину централізовану 
атестаційну систему та загальнодержавну номенклатуру юридичних науко-
вих спеціальностей.

В українських губерніях Російської імперії у цей час вищу школу, окрім 
університетів, представляли елітарні навчальні заклади підвищеного осо-
бливого типу: ліцеї та гімназії вищих наук. Вони об’єднували навчальні 
курси університетів і гімназій та займали проміжну сходинку між ними, але 
давали досить ґрунтовні правові знання університетського рівня. Їх виник-
нення пов’язане з нагальною потребою значної кількості чиновників для 
центральних та місцевих органів управління. Але передумови заснування 
та діяльності цих закладів були різними. Ліцеї виникали як нові, самостій-
ні школи утилітарного типу. З одного боку, існував попит на фахівців, тим 
самим формувалося певне державне замовлення на професійні кадри, а з 
другого – з’явилася своєрідна мода на освіченість, тож представники вищих 
станів, які виступали приватними благодійниками, бажали не лише дати со-
лідну освіту своїм дітям, а й прислужитися цареві та державі. Відтак на фор-
мування системи навчальних закладів Російської імперії в ХІХ ст. вплинули 
дві сили – уряд та суспільство, кожна з яких мали власні цілі.

Хоча всі ліцеї, що діяли на українських територіях Російської імперії, були 
орієнтовані на виховання дітей дворян і готували інтелектуальну еліту дер-
жави, втім, за правовим статусом, внутрішньою структурою, організацією на-
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вчання, метою та спрямуванням освіти, обсягом пропонованих знань, мате-
ріально-технічною базою вони різнилися. На відміну від університетів, ліцеї 
відкривалися без будь-якого загального урядового плану, не рідко лише з волі 
та на кошти засновників у містах, де, на думку міністерства, особливої потре-
би в них не було. Тож, хоч проекти про заснування таких закладів схвалювали-
ся владою, але Міністерство народної освіти їх розвитку особливо не сприяло, 
а часом і протидіяло. Врешті, матеріальні ресурси, якими володіли ліцеї та 
міста їх розташування, як показав час, впливали на їх подальшу долю.

Волинський ліцей не мав аналогів серед шкіл такого типу ні на захід-
ноукраїнських землях, ні в Російській імперії і був оригінальним самобут-
нім навчальним закладом. Хоча ліцей був здобутком польської культури, він 
справляв значний вплив на освітні традиції українських земель. Мета його 
діяльності формувалася як пріоритет виховання і практична спрямованість 
навчання. Головна ж концепція – виховання інтелігентної людини з новим 
особливим ставленням до праці. Зміст освіти в ліцеї мав яскраво виражений 
універсальний характер. Чітка теоретична основа діяльності школи, реалі-
зована на таких важливих принципах навчання, як наочність, доступність, 
зв’язок навчання із життям, науковість, демократичність у виборі змісту 
освіти, систематичність, міцна матеріальна база і виважена кадрова політика 
забезпечили високу ефективність навчального процесу та виховного впливу 
на учнів ліцею. Завдяки високоавторитетному професорському складу (ви-
кладачі – освічені діячі, відомі вчені та неординарні особистості) та вдалій 
організації навчально-виховного процесу, де поєднувалися теоретичне на-
вчання учнів із їхньою практичною підготовкою, було створено своєрідний 
комплекс вищого навчального закладу (давав вражаючі енциклопедичні зна-
ння для роботи в освітніх закладах, управлінських та судових органах) та 
практичної професійної школи. І хоча в ліцеї не існувало окремого правового 
відділення, вивчення юридичних наук сягало обсягу, близького до відповід-
них курсів юридичних факультетів імператорських університетів.

Рішельєвський ліцей та Юридичний ліцей князя Безбородька хоча і вва-
жалися вищими школами, проте займали проміжний щабель між університе-
тами та гімназіями, об’єднуючи навчальні курси і перших, і других, але виді-
ляючи на їх вивчення значно менше часу. Ліцеї не мали визначеної наукової 
цілі, а мета їх навчальної діяльності часто не досягалася. Їх матеріальна база, 
порівняно з університетами та й із Кременецьким ліцеєм, була незначною. 
Склад викладачів-учених через низьку заробітну плату часто змінювався, 
що негативно позначалося на якості викладання, а це поволі призводило до 
зменшення кількості студентів. Проте ліцеї за організацією навчального про-
цесу, структурою, правами були наближені до університетів, але юридична 
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освіта в них носила утилітарний характер. Якщо Рішельєвський ліцей давав 
енциклопедичні знання природничого та гуманітарного (з широким вивчен-
ням правових наук) ухилом, то в Ніжині було створено спеціальну юридич-
ну школу для підготовки юристів-практиків. Нестабільність та динамізм їх 
організаційно-навчальних систем, рано чи пізно, приводили до реорганізації 
ліцеїв в інші типи навчальних закладів, які володіли необхідним статусом, 
більш високим рейтингом і стійкістю навчальної системи.

Хоча ліцеї не конкурували з юридичними факультетами російських уні-
верситетів, але все ж не можна заперечувати їх внесок до скарбниці вітчиз-
няної юридичної освіти і науки. Як вищі навчальні заклади вони, разом із 
Харківським університетом, здійснювали в українських губерніях імперії 
підготовку фахівців у галузі юриспруденції, а згодом на базі Кременецько-
го та Рішельєвського ліцеїв були засновані Університет св. Володимира та 
Новоросійський університет. Поступове впровадження спеціалізації навчан-
ня, з чітким закріпленням дисциплін і програм їх викладання, забезпечувало 
формування певних рівнів підготовки фахівців і, як наслідок, підвищення 
якості такої підготовки. Отже, з одного боку, держава отримувала юристів 
широкого профілю (випускники університетів), яких залучали в різні сфери 
державної діяльності, а з другого – юристів-практиків (випускники ліцеїв) із 
необхідними знаннями і достатніми навичками в конкретних вузьких сферах 
юридичної діяльності.

Ліцейські вчені вплинули й на формування юридичного середовища. 
Хоча говорити про широке наукове вивчення правових проблем ліцей-
ськими юристами немає підстав, вони своїми працями підсилювали ін-
терес до правознавства серед тодішніх правників і тим самим створювали 
підґрунтя для майбутніх правових досліджень. Спочатку правознавці лі-
цеїв поширювали західноєвропейські правові вчення та ідеї, а згодом на-
полегливо пропонували свої правові доктрини. Ліцейські юристи заклали 
основи розвитку вітчизняного міжнародного права (О. В. Лохвицький), 
римського права (О. М. Міцкевич), камеральних наук (П. О. Симонович), 
судової медицини (А. О. Рафалович), фінансового права (М. Х. Бунге, 
І. І. Патлаєвський, М. П. Яснопольський), цивільного та кримінального 
судочинства (С. В. Пахман, В. А. Ліновський, О. М. Богдановський). Лі-
цейським ученим був і один із фундаторів школи західноруського права 
Ф. І. Леонтович. Якщо перші розвідки вчених оприлюднювалися насам-
перед для популяризації правових знань, то згодом була сформована ба-
гата наукова спадщина: оригінальні книги з юриспруденції та численні 
наукові статті, які сприяли появі юридичної періодики та загалом вітчиз-
няної юридичної літератури.
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На західноукраїнських землях, які перебували під протекторатом Ав-
стрійської імперії, вищу освіту в ХІХ ст. презентували університети. Але 
в австрійській системі освіти теж функціонували ліцеї, як перехідна ланка 
між гімназіями та університетами. За австрійською традицією ліцеї були сво-
єрідним підготовчим етапом перед вступом до університету. З усіх ліцеїв, які 
діяли на українських територіях Австрійської імперії, особливий статус мав 
Львівський ліцей. Він виник шляхом реорганізації університету та став його 
правонаступником. Причини його заснування крилися суто у фінансовій не-
доцільність мати два університети в одній провінції. І хоча ліцей вважався 
вищим навчальним закладом та зберігав університетську систему управління, 
структуру, організацію навчального процесу, все ж поступався університетам 
правами і привілеями. Між тим навчання в так званих юридичних студіях лі-
цею велося у звичному для університету режимі, а програми викладання від-
повідали тогочасним вимогам. Тож через порівняно короткий час, в силу 
об’єктивних причин, заклад відновив статус університету. Діяльність Львів-
ського ліцею забезпечила галичанам доступ до фахової юридичної освіти, без-
перервність розвитку вищої юридичної освіти у Львові та сприяла подальшому 
становленню української правової думки.

У кінці ХІХ – початку ХХ ст. в Україні виявилися нові тенденції у розви-
тку вищої школи, а саме формування окремих її ланок, зокрема жіночої та 
професійної. Водночас на початку ХХ ст. відбулася зміна вектору державної 
освітньої політики. Якщо в ХІХ ст. вища школа була представлена виключ-
но державними закладами та забезпечувала підготовку інтелектуальної еліти 
державного апарату та благонадійних кадрів для державної промисловості, 
то на межі ХХ ст. нові умови (бурхливий розвиток капіталізму) диктували й 
нові завдання вищій школі – готувати фахівців для найрізноманітніших сфер 
економічного та суспільного життя. Тож завдяки громадській та приватній 
ініціативі поряд із державними з’явилися недержавні виші, які утворюва-
лися як неурядові (громадські), так і приватні заклади. Нові виші істотно 
розширили спектр спеціальностей, змінили соціальний і кількісний склад 
студентства, заклали основи для демократичних та інноваційних тенденцій 
у вищій школі. Недержавні виші різнилися за правовим статусом, формою 
власності, організаційними принципами, цілями та завданнями, соціальною 
спрямованістю, однак вирішували питання доступу до вищої школи пред-
ставників тих верств населення, які мали національні, гендерні, станові чи 
інші обмеження при вступі до державних закладів, а також формували нову 
когорту фахівців.

І хоча держава поступово втрачала монополію в освітній сфері, на не-
державні виші було поширено загальні правові механізми державного 
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контролю та законодавчу регламентацію їх діяльності. Правовий статус 
цих закладів встановлювався нормативними актами – статутами чи поло-
женнями, тобто формувалася законодавча база недержавного сектора осві-
ти. Уряд чітко регулював права недержавних вишів, їх підпорядкованість, 
органи управління, систему фінансування, підбір викладацьких кадрів 
тощо. Така регламентація їх діяльності вела до формування певного стан-
дарту вищої освіти, що позитивно позначалося на розвитку всієї освітньої 
системи країни. Втім поряд із імперативним методом став застосовуватися 
і другий – дозвільний спосіб нормативного регулювання, який давав пев-
ний простір для громадської та приватної ініціативи, зокрема в нормотвор-
чій діяльності, адже розробляючи локальні акти для навчального процесу, 
втілювалися в життя новаторські ідеї.

На зламі епох, у період руйнування самодержавства, освітні перетворен-
ня відбувалися за ініціативою як загальноросійських, так і національних уря-
дів. Основу тодішніх реформ становили ліберальні та національні принципи. 
Широка автономія, мінімізація втручання держави у сферу діяльності вишів, 
демократизація вищої школи, гарантування права на освіту представникам 
різних соціальних груп та новаторство формували підвалини національної 
освітньої системи. Становлення юридичної освіти відбувалося в період різ-
ких змін державно-політичних і суспільних відносин, переоцінки всіх цін-
ностей, заперечення старої імперської системи підготовки юристів із ідеоло-
гічних 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 при отриман-
ні знань, а запорукою гідної юридичної освіти – вміння самостійно мислити 
та самостійно науково працювати. Національна освітня система має пишати-
ся такими закладами, де було створено фундамент освітніх тенденцій сучас-
ної вищої школи: рівність за статевим та національним принципом, комер-
ційний характер освіти, спрямування освіти на вирішення проблеми якості 
навчання, а також підтримка за рахунок благодійних коштів осіб із високим 
освітнім потенціалом.

На українських теренах недержавну вищу юридичну освіту імперського 
періоду представляли правові факультети (відділення) Київських і Одеських 
вищих жіночих курсів та Новоросійський (Одеський) вищий міжнародний 
інститут. Натомість економіко-правову освіту давали Київський і Харків-
ський комерційні інститути. Ці заклади продовжили свою діяльність і у ре-
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волюційний період 1917–1920 років. Водночас позитивними надбаннями пе-
рехідного періоду варто вважати діяльність Київського та Севастопольського 
юридичних інститутів та приватного Боспорського університету в Керчі. Всі 
ці заклади значно відрізнялися від казенних вишів: демократичними принци-
пами у сфері внутрішнього устрою, організації навчального процесу, розро-
бленні планів і програм, добору викладацьких кадрів та студентства. Вони не 
дублювали державні виші, а опановували нові напрями підготовки фахівців, 
які не були представлені класичними розрядами наук. Їх поліпшена організа-
ція навчального процесу, відсутність шаблонів та мобільність до змін допо-
могли готувати фахівців, яких не давала державна вища школа. Результатом 
їх діяльності стало різке збільшення кількості студентів та кваліфікованих 
спеціалістів, що позитивно впливало на формування інтелігенції. 

Ці заклади не отримували державних субсидій, тобто перебували на 
повному самозабезпеченні. Тож, із одного боку, вони мали несталі доходи 
(платня за навчання та пожертви благодійників), але з другого – певна фі-
нансова свобода від урядових установ давала змогу створювати міцну мате-
ріально-технічну базу (будувати власні приміщення, засновувати бібліотеки, 
друковані видання, облаштовувати кабінети, лабораторії, музеї, формувати 
систему благодійної підтримки здібних студентів). При доборі студентства 
в цих закладах були подолані станові, гендерні, національні обмеження. На 
лекторську трибуну допускалися прогресивні вчені та талановита молодь. 
Відтак вони, по-перше, зберегли науковий потенціал дореволюційної шко-
ли та наступність освітніх і наукових традицій, по-друге, стали осередками 
підготовки нових викладачів та накопичення інноваційних освітніх методик.

Діяльність правових відділень Київських і Одеських вищих жіночих кур-
сів мала складний, але поступальний, прогресивний характер. І хоча вища 
жіноча освіта в Російській імперії залишилася приватно-громадською, а дер-
жавні виші не стали загальнодоступними для жінок, курси як вищі навчальні 
заклади за характером викладання дійшли до рівня університетської освіти, 
що формально урівняло їх випускниць у правах із випускниками універси-
тетів. Певна академічна самостійність курсів давала змогу втілювати ціка-
ві освітні задуми, нові форми пізнавальних занять та форми попереднього 
контролю знань. Висококваліфікований професорсько-викладацький склад і 
університетські, за змістом, навчальні плани та програми забезпечили якісну 
юридичну освіту сотням українських жінок. І нехай вони не завжди могли 
реалізувати себе професійно (адже до 1917 р. існувала законодавча заборона 
на професію жінки-юриста), здобуті ними знання формували їхні політико-
правові погляди і громадську свідомість, а відтак сприяли піднесенню рівня 
правової освіти та вихованню інтелектуальної еліти краю.



591Висновки

Київський та Харківський комерційні інститути як принципово нові типи 
вишів готували фахівців за інноваційним економіко-юридичним напрямом 
освіти, який до цього не здійснював жоден державний заклад. Весь час їх 
діяльності можна визнати періодом становлення унікальної за своїм рівнем 
системи навчання та пошуку прогресивних форм і методик викладання. В 
навчанні органічно поєднували юридичні, економічні й комерційно-технічні 
науки та гнучку організацію спеціальних циклів (відповідали запитам сус-
пільства). Інститути створили оригінальні методики вивчення іноземних 
мов, а в ККІ започаткували вивчення східних мов, що привело до утворення 
київської школи практичного сходознавства. Унікальна система зарубіжного 
стажування допомогла налагодити тісні наукові зв’язки інститутів із уста-
новами країн Західної Європи, переносячи наукові новинки на вітчизняний 
ґрунт. 

Новоросійський (Одеський) вищий міжнародний інститут уперше в 
державі започаткував підготовку спеціалістів дипломатичного корпусу. Як 
приватний виш він був досить специфічним навчальним закладом, виріз-
нявся своїм статусом, формою власності, метою діяльності, внутрішньою 
структурою, системою управління, змістом навчальних планів та програм, 
формами й методиками викладання. Навчання в інституті було досить інтен-
сивним, навчальні плани поєднували юридичні, політичні та економічні на-
уки, особлива увага приділялася вивченню законодавств іноземних країн та 
порівняльного правознавства. Відтак, випускники отримували престижний 
диплом кандидата міжнародного права, який відкривав шлях для професій-
ної діяльності на дипломатичній ниві. Особливістю діяльності закладу було 
розгортання процесу українізації навчання, що привернуло особливу увага 
до закладу уряду Української держави. 

Новаторським навчальним закладом був і Київський юридичний інсти-
тут. За структурою він вигідно відрізнявся від існуючих вишів, поєднуючи 
середньо-спеціальну, професійну, вищу та післядипломну освіту. Така уні-
кальна структура закладу, кілька рівнів освіти (аж до освіти дорослих) та 
спеціалізація (судовий, адміністративний та господарсько-правовий напря-
ми) створили умови для впровадження диференціації професійної діяльності 
юристів. Новації щодо організації навчальної та наукової роботи виглядають 
досить сучасно. У навчальній роботі головними стали: активізація проце-
су навчання, контроль та самоконтроль знань, поєднання вербальних, на-
очних та практичних методів навчання, засоби наочності (демонстраційного 
та роздаткового формату). Форми організації науки включали кілька рівнів, 
де кожний структурний підрозділ виконував чітко визначену ціль: науковий 
семінарій був аналогом сучасної аспірантури; практикум та технікум (для 
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практикуючих юристів початківців) та курси (для досвідчених правників) 
були своєрідним інститутом підвищення кваліфікації. Врешті, організація 
такої науково-практичної школи права може стати орієнтиром у формуванні 
ефективної наукової діяльності сучасних закладів вищої освіти, з урахуван-
ням їхнього статусу науково-дослідницьких установ.

Кримські заклади проіснували недовго, однак разом із юридичним фа-
культетом Таврійського університету поклали початок розвитку юриспру-
денції в Криму. Севастопольський юридичний інститут був громадським 
закладом та діяв як спеціалізований виш юридичного спрямування, давав 
класичну юридичну освіту, але запроваджуючи в навчання новаторські ідеї. 
Приватний Боспорський університет у Керчі увібрав в себе кращі традиції 
інтегрованої економіко-юридичної освіти, апробовані в ККІ київським про-
фесором М. В. Довнар-Запольським. 

Наукова діяльність учених у дорадянську добу не була ізольована від за-
гального розвитку юридичної науки. Разом із тим вона мала свої власні до-
сягнення. Ідеї вчених, їхні думки, виступи в наукових дискусіях збагачували 
правову науку, розкривали маловивчені правові проблеми. У досліджуваних 
навчальних закладах юридичну науку розвивали представники різних шкіл 
і напрямів. Водночас учені розробляли власні теорії та концепції. Широ-
кою популярністю користувалися теоретико-правові (Б. О. Кістяківський, 
О. О. Жилін, М. I. Палієнко, А. М. Фатєєв), філософсько-правові (Є. В. Спек-
торський, О. І. Покровський) та історико-правові (С. А. Єгіазаров, К. О. Куз-
нецов, О. Я. Шпаков, О. С. Мулюкін, В. В. Сокольський) розробки. Осо-
бливої уваги заслуговують ідеї західноруського права (М. М. Ясинський, 
Г. В. Демченко, М. П. Василенко), що в подальшому стали поштовхом для 
формування та інтенсивного розвитку школи українського права. 

У сфері публічного права активно розроблялося державне право 
(С. А. Єгіазаров, О. О. Жилін, Є. В. Спекторський, М. I. Палієнко, П. Є. Ка-
занський), особливо конституційні начала української державності, що ста-
новлять золотий фонд вітчизняного конституціоналізму (О. О. Ейхельман, 
Б. О. Кістяківський). Досить потужними були розробки проблем поліцей-
ського (адміністративного) права (М. М. Цитович, М. І. Палієнко, О. А. Ра-
євський, О. Ф. Федоров). Правову науку збагатили праці з фінансового пра-
ва, де особливі здобутки мали представники київської школи фінансового 
права (М. П. Яснопольський, Л. М. Яснопольський, П. Л. Кованько). Не 
менш знаними стали праці юристів-міжнародників, які сьогодні є яскравими 
представниками наукових шкіл міжнародного права Києва (О. О. Ейхель-
ман, П. М. Богаєвський), Харкова (В. А. Ястржембский) та Одеси (П. Є. Ка-
занський). Плеяда видатних вітчизняних криміналістів (Г. В. Демченко, 
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О. С. Гольденвейзер, М. М. Паше-Озерський, О. Д. Кисельов, Л. Я. Таубер, 
В. С. Трахтеров, В. М. Палаузов, Є. Я. Немировський) розробляли кримі-
нально-правові теорії, які базувалися на ідеях гуманізації. Вони заклали 
основи української криміналістики, сформували ідею виділення окремої на-
уки судового права, а за юридичною майстерністю випереджали своїх іно-
земних колег. Актуальними були й дослідження канонічного (церковного) 
права (П. П. Соколов, Ф. І. Міщенко, О. І. Покровський).

Але найбільшого розвитку набула цивілістика дорадянського періоду, яка 
вийшла на світовий рівень, започаткувала власні наукові школи та нові на-
укові напрями. Вченими зі світовим ім’ям стали: В. І. Синайський, О. М. Гу-
ляєв, В. А. Удінцев, І. О. Базанов, В. М. Гордон, Б. В. Попов, В. І. Сливиць-
кий, Є. В. Васьковський, О. І. Загоровський. Водночас київські, харківські й 
одеські вчені доповнили скарбницю романістики оригінальними працями, 
які сьогодні становлять класику римського права (О. М. Гуляєв, М. М. Кат-
ков, В. І. Синайський, А. К. Мітюков, В. В. Карпека, А. Е. Кристер, І. Я. Фаас, 
С. Є. Сабінін, С. П. Ніконов, О. А. Бугаєвський, Г. Ф. Блюменфельд). Було 
закладено основи підприємницького, житлового та біржового права. Заслу-
говують особливої уваги й дослідження комерціоналістів (В. А. Удінцев, 
М. І. Мітіліно, В. М. Гордон, М. І. Наумов. О. Ф. Федоров). Врешті, наукове 
осмислення актуальних правових питань у працях викладачів-юристів, їхня 
участь в удосконаленні законодавства були необхідними й досить плідни-
ми. Запропоновані ними рішення, наукові дискусії не втратили цінності й 
сьогодні та заслуговують на увагу і подальше вивчення. Результати науко-
вої діяльності вчених досліджуваних вишів вилилися в сотні монографічних 
праць та десятки авторських підручників. Окремі перспективні напрями на-
укових пошуків згодом отримали свій розвиток в рамках діяльності різно-
манітних установ, зокрема й академічних, а висловлені ними наукові ідеї не-
рідко були новаторськими і стали істотним поштовхом та джерелом розвитку 
української юридичної науки.

Радянські освітні реформи базувалися на більшовицькій ідеологічній 
доктрині, що повністю змінила дореволюційну школу та характеризувала-
ся крайньою формою раціоналізму освіти, утвердженням командного стилю 
управління та орієнтацією на кількісні показники за рахунок якості навчан-
ня. Було докорінно змінено систему вишів та їх управління, організацію на-
вчального процесу та порядок формування викладацького й студентського 
складу. І хоча радянська освітня концепція є досить суперечливою, а оцінки 
експериментів різні, іноді полярні, все ж результати цих реформ мають як 
позитивні, так і негативні наслідки. 
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Було створено законодавчу базу в галузі освіти й науки; запроваджено 
спеціалізацію юристів, проведено українізацію вищої школи; встановлено 
періодизацію навчального року, денну форму та семестрову систему навчан-
ня; змінено форми й різновиди навчально-методичного комплексу; введено 
контроль знань; комплексно забезпечено студентів навчальною літературою. 
Реформування юридичної освіти теж мало позитивні наслідки. Було встанов-
лено фіксовану кількість навчальних закладів, які мали право готувати юрис-
тів; впроваджено диференціацію професійної діяльності юристів, введено 
номенклатуру юридичних спеціальностей (кримінальне, адміністративне, 
господарське, міжнародне, трудове та земельне право); запроваджено розпо-
діл на роботу, чим гарантовано майбутнє працевлаштування. Окрім того, ви-
значення цілей і завдань навчальних закладів та контроль змісту юридичної 
освіти державою впливали на формування спеціалізації, навчальних програм 
і в цілому на якісну підготовку фахівця, адаптованого до конкретного виду 
правової діяльності; а введення переліку посад в радянському державному та 
громадському апараті, які мали заміщатися юристами, не тільки відкривало 
перспективу молодим людям до отримання певної посади, а й доводило ре-
альне державне замовлення на підготовку юридичних кадрів. Щоправда, цей 
процес на початку 1930-х рр. було зупинено.

Водночас були й негативні моменти: зруйновано університетську систе-
му освіти, а в процесі уніфікації роздрібнено та штучно збільшено кількість 
вишів, розпорошено матеріально-технічну та навчально-методичну бази ви-
шів, розмито кадровий потенціал, втрачено наступність підготовки науково-
педагогічних працівників; встановлено державну монополію в науковій та 
освітній діяльності; скасовано автономію вищої школи та систему наукової 
атестації; скорочено строки навчання, спрощено навчальні плани і програ-
ми, запроваджено цензури змісту навчальної та наукової діяльності, форм 
організації і контролю навчального процесу, наукових та методологічних пи-
тань, в основу освіти покладено вузькопрофільний принцип та орієнтацію на 
кількісні показники; знижено індивідуальну відповідальність, рівень знань 
студента.

Осередками вищої юридичної освіти раннього радянського періоду стали 
правові факультети інститутів народного господарства та короткотермінові 
юридичні курси в Києві, Харкові й Одесі. Натомість для організації правових 
наукових досліджень були засновані науково-дослідні кафедри «Проблем су-
часного права» (при ХІНГ) та «Сучасних правових проблем» (при ОІНГ). 
Учені КІНГ проводили наукові дослідження, працюючи в правничих уста-
новах ВУАН.
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І хоча у цей час відбулася ідеологізація вищої юридичної освіти та було піді-
рвано підвалини її філософії, правові факультети інститутів народного госпо-
дарства стали провідними освітніми й науковими центрами. Їх навчальні плани 
спочатку були оригінальними і фактично відтворювали класичну юридичну 
освіту, але згодом були спрощені та зведені до елементарної професійної під-
готовки. Згодом були уніфіковані не лише плани та програми, а й форми та 
методики викладання. 

Студентський склад правових факультетів коливався в бік збільшення до 
1924 р. та в бік різкого скорочення у 1927 р. (на трьох правових факультетах 
було всього 954 студенти). Врешті прийом абітурієнтів був унормований і в 
1929 р. зведений до мінімуму – не більше 60 осіб. Зазначимо, що офіційну дум-
ку, сформовану в радянській історіографії про успішну «пролетаризацію» сту-
дентства, не можна застосувати до правових факультетів інститутів народного 
господарства, де в середньому 84 % студентства були представниками інтелі-
генції. Тому оробітничити і комунізувати судовий апарат намагалися через під-
готовки робітничо-селянської молоді до юридичної діяльності на юридичних 
курсах. Однак їх діяльність виявилася неефективною, і перевага була надана 
стаціонарним навчальним закладам.

Основними формами організації наукової діяльності вчених-юристів 
були: праця в різноманітних наукових установах під егідою ВУАН та урядо-
вих 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 ін-
дивідуальні наукові пошуки за основними галузями права. Правовим фа-
культетам вдалося відкрити науково-дослідні кафедри та аспірантури при 
них (Харків, Одеса), дослідницьку юридичну клініку (Київ). Також про-
фесори керували науковою працею молодих учених через інститут про-
фесорських 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 юри-
дичної літератури, значна частка якої й сьогодні не втратила актуальності. 

На державному рівні було визначено загальне спрямування наукових 
досліджень, але, на нашу думку, концентрація керівних функцій науко-
во-дослідною роботою у центрі, принаймні в досліджуваний період, не 
завадила розширенню тематики наукових досліджень. І хоча нередко до-
слідження вчених раннього радянського періоду супроводжувалися деякими 
помилками, пов’язаними з пануванням в суспільстві ідеологічних догм, в 
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результаті цієї роботи з’явилася значна кількість спеціальної монографічної 
літератури та наукових публікацій, присвячених як загальній теорії права, 
так і різноманітним галузевим проблемам. Загалом розвиток правової науки 
у 1920-х рр. був пов’язаний із формуванням системи радянського права, 
розробленням та кодифікацією законодавства, наукові дослідження відтво-
рювали практику радянського державно-правового будівництва. Було збе-
режено ідеї дуалізму приватне-публічне право, які в подальшому, з розви-
тком радянського права, були заперечені. Співпраця викладачів інститутів 
та співробітників науково-дослідних установ започаткувала своєрідний 
науково-навчальний комплекс, який дав поштовх для розвитку правових 
досліджень та формування окремих наукових напрямів. М. П. Василенка, 
В. І. Синайського, М. М. Паше-Озерського, В. М. Гордона, М. І. Палієнка, 
О. М. Гладстерна, О. Я. Шпакова можна вважати фундаторами власних по-
тужних наукових шкіл.

Праці вчених-юристів мають велику наукову і практичну цінність. Ін-
тенсивного розвитку набули питання історії українського права, передусім 
це розвідки М. П. Василенка, С. М. Іваницького-Василенка, С. Г. Борисе-
нока, О. С. Доброва, М. М. Товстоліса, А. Е. Кристера, М. О. Максимей-
ка, М. Є. Слабченка. Окремим науковим напрямом стало вивчення звича-
євого права (А. Е. Кристер, М. П. Василенко, Б. О. Язловський, О. С. До-
бров, С. Г. Борисенок, М. М. Товстоліс, М. М. Гершонов, О. М. Бутовський, 
В. Ф. Яновський, М. Г. Сікорський). Головна дискусія авторів загальноте-
оретичних праць торкалася питання системи радянського права та поділу 
публічного і приватного права (В. І. Бошко, Р. М. Бабун, Ю. П. Мазуренко, 
О. Л. Маліцький, К. Й. Берновський).

Учені-державознавці В. І. Бошко, Л. С. Карум, В. Ф. Яновський, Р. М. Ба-
бун, Б. А. Ландау, М. І. Палієнко, О. Л. Маліцький, О. Р. Гюнтер, М. Ф. Мат-
вієвський, В. К. Дябло, Г. В. Александренко вивчали різноманітні проблеми 
державотворення, конституціоналізму, сутності державної влади, сувереніте-
ту, автономізму, федералізму тощо. Цікавими були пошуки вчених-міжнарод-
ників (В. Ф. Яновський, М. М. Лозинський, В. А. Ястржембський, Л. Е. Бе-
резов, Г. В. Содін). Активно велися сходознавчі дослідження (О. М. Глад-
стерн, О. Р. Гюнтер, О. Я. Шпаков, В. І. Бошко, Л. С. Карум, С. Л. Косов, 
О. Ю. Дзюбін, Є. А. Шрабштейн). У цей час з’являються перші теоретичні 
розробки загальної частини та інститутів спеціальної частини радянського 
адміністративного права (О. М. Бутовський, М. М. Товстоліс, О. Ф. Євти-
хієв, В. Л. Кобалевський, І. В. Сухоплюєв, А. Ф. Дедусенко, О. М. Одарчен-
ко, О. С. Хазан). Переважно як спеціальні розділи адміністративного пра-
ва у 1920-х рр. досліджувалися житлове (П. Л. Кованько, Л. С. Дубінський, 
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І. А. Хмельницький), земельне (М. М. Гершонов, Є. І. Кельман, О. С. До-
бров, В. І. Бошко, О. Л. Маліцький, М. Ф. Матвієвський, О. М. Одарченко, 
А. Ф. Дедусенко) та кооперативне право (Є. М. Штандель, Л. Ф. Турчанович, 
О. І. Терехов, М. Ф. Матвієвський, О. Л. Маліцький, Я. І. Рапопорт). Актуаль-
ні розробки представників київської школи фінансового права (Л. М. Ясно-
польський, П. Л. Кованько, М. І. Мітіліно, В. В. Карпеко) були доповнені ори-
гінальними працями їхніх харківських та одеських колег (О. А. Раєвський, 
В. М. Доброгаєв, Г. І. Тіктін). Низку монографій, коментарів, підручників, 
статей присвятили проблемам трудового права та права соціального забез-
печення Б. О. Чорний, В. І. Бошко, Г. Є. Семенова, П. Д. Камінська, І. В. Ше-
решевський, М. Є. Розенбліт.

Велику наукову і практичну цінність мають праці з кримінального пра-
ва, процесу та кримінології М. М. Паше-Озерського, М. О. Чельцова-Бе-
бутова, А. С. Звоницької, О. Д. Щербака, С. І. Тихенка, М. Г. Сікорського, 
С. В. Ейсмана, О. Д. Кисельова, М. М. Гродзинського, В. С. Трахтерова, 
Г. І. Волкова, Е. Я. Немировського, М. Д. Шаргородського, О. П. Френкель. 
Проблемами практичної судової медицини та судової психіатрії займалися 
В. М. Гаккебуш, І. О. Залкінд, М. С. Бокаріус, Д. Б. Франк, М. П. Макаренко, 
Ф. М. Жмайлович.

Праці вчених-цивілістів Є. І. Кельмана, А. Е. Кристера, М. І. Мітіліно, 
О. С. Доброва, В. І. Бошка, Б. О. Язловського, В. В. Карпеко, В. М. Гордона, 
Б. В. Попова, В. І. Сливицького, В. М. Корецького, А. С. Ратнера, О. М. Глад-
стерна, В. І. Серебровського, С. Й. Вільнянського, С. Н. Ландкофа, Г. Є. Се-
менової, О. С. Компанієць, М. В. Гордона, С. Л. Фукса, Є. В. Васьковського, 
О. А. Бугаєвського, І. Я. Фааса, І. В. Шерешевського, І. В. Кофмана, В. М. Ри-
качева та інших містять трактування багатьох проблем у галузі цивільного, 
торгового, міжнародного приватного, сімейного права та цивільного процесу.

Дослідження права у вишах було зупинено у зв’язку з ліквідацією право-
вих факультетів інститутів народного господарства. Наукова діяльність ви-
кладачів-юристів згорталася, а їхні наукові здобутки дістали неоднозначну 
оцінку: від схвального позитивного сприйняття до гострої нищівної критики. 
А згодом, унаслідок ідеологічних обмежень, творчий доробок більшості пра-
вознавців опинився за межами наукових досліджень, а їхні імена протягом 
багатьох десятиліть свідомо замовчувалися. За радянський період діяльності 
правових факультетів та після їх ліквідації упродовж 1930-х рр. українська 
юридична освіта та наука зазнала непоправних втрат. Значна частина юрис-
тів обрала долю емігрантів, частина змінила фах та місце проживання, час-
тина передчасно померла, інші були репресовані та фізично знищені. І лише 
у Харкові продовжив працювати Інститут радянського будівництва і права, 
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який залишався єдиним юридичним вишем в Україні, вкрай до відновлення 
університетів. Утім, варто визнати, що потенціал ідей української юридич-
ної спадщини ще залишається недостатньо вивченим і використаним. І хоча 
переважна більшість праць ґрунтується на радянській ідеологічній доктрині, 
цей науковий доробок, без сумніву, заслуговує на увагу. Українська юридич-
на освіта та наука має історичне підґрунтя та потенційну можливість успіш-
ного розвитку, зокрема й шляхом відновлення власної спадщини, а не тільки 
і не стільки запозиченням іноземного досвіду.
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

І. ДЖЕРЕЛА 

Архівні джерела
Державний архів міста Києва
Фонд 16. Київський університет (1834–1920)
Опис 465. Ч. 2.
1. Спр. 4758. Формулярный список о службе Василия Андреевича Незабытовского, арк. 

157–183.
2. Спр. 4766. Формулярный список Николая Васильевича Самофалова, арк. 113–206.
3. Спр. 4766. Формулярный список Николая Мартиановича Цытовича, арк. 197–287.
4. Спр. 4769. Послужной список ординарного профессора Императорского Университета 

св. Владимира Ивана Александровича Базанова, арк. 1–27.
5. Спр. 4771. Послужной список ординарного профессора Императорского Университета 

св. Владимира Петра Михайловича Богаевского, арк. 24–31.
6. Спр. 4780. Послужной список ординарного профессора Императорского Университета 

св. Владимира Алексея Михайловича Гуляева, арк. 33–38.
7. Спр. 4781. Послужной список и.д. экстраординарного профессора Императорского Уни-

верситета св. Владимира Григория Васильевича Демченка, арк. 49–67.
8. Спр. 4782. Послужной список ординарного профессора Императорского Университета 

св. Владимира Митрофана Викторовича Довнар-Запольского, арк. 32–49.
9. Спр. 4783. Послужной список ординарного профессора Императорского Университета 

св. Владимира Соломона Адамовича Егиазарова (он же Егиазарянц), арк. 9–31.
10. Спр. 4787. Послужной список приват-доцента Императорского Университета св. Влади-

мира Владимира Васильевича Карпеко, арк. 38.
11. Спр. 4787. Послужной список ординарного профессора Императорского Университета 

св. Владимира Михаила Мифодиевича Каткова, арк. 39–44.
12. Спр. 4788. Формулярный список о службе ординарного профессора Императорского 

Университета св. Владимира Богдана (Федора) Александровича Кистяковского, арк. 23–26.
13. Спр. 4789. Послужной список приват-доцента Императорского Университета св. Влади-

мира Петра Леонидовича Кованько, арк. 1–10.
14. Спр. 4791. Послужной список приват-доцента по кафедре гражданского права и судо-

производства Императорского Университета св. Владимира Арнольда–Едмунда–Германовича 
Едмундовича Кристера, арк. 26–28.

15. Спр. 4800. Послужной список и.д. экстраординарного профессора Императорского Уни-
верситета св. Владимира Михаила Ивановича Митилино, арк. 21–28.

16. Спр. 4800. Послужной список и.д. экстраординарного профессора Императорского Уни-
верситета св. Владимира Андрея Каллиниковича Митюкова, арк. 44–77.

17. Спр. 4802. Послужной список бывшего заслуженного ординарного профессора Импера-
торского Университета св. Владимира Василия Андреевича Незабытовского, арк. 41–50. 

18. Спр. 4805. Послужной список и.д. экстраординарного профессора Императорского Уни-
верситета св. Владимира Николая Николаевича Паше-Озерского, арк. 9–13.

19. Спр. 4810. Послужной список Василия Александровича Рожановского, арк. 9–16.
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20. Спр. 4814. Послужной список ординарного профессора Императорского Университета 
св. Владимира Василия Ивановича Синайского, арк. 30–50.

21. Спр. 4815. Послужной список ординарного профессора Императорского Университета 
св. Владимира Платона Петровича Соколова, арк. 30–46.

22. Спр. 4818. Послужной список профессора Императорского Университета Евгения Васи-
льевича Спекторского, арк. 11–18.

23. Спр. 4821. Послужной список младшего ассистента Императорского Университета св. 
Владимира Ивана Яковлевича Фааса, арк. 1–3.

24. Спр. 4824. Послужной список библиотекаря Императорского Университета св. Влади-
мира Статского Советника Кирилла Александровича Царевского, арк. 1–9.

25. Спр. 4824. Послужной список ректора и ординарного профессора Императорского Уни-
верситета св. Владимира Николая Мартиановича Цытовича, арк. 12–46.

26. Спр. 4830. Формулярный список о службе Члена Киевского Окружного суда Александра 
Дмитриевича Щербака, арк. 32–39.

27. Спр. 4831. Послужной список заслуженного ординарного профессора Императорского 
Университета св. Владимира Оттона Оттоновича Эйхельмана, арк. 8–37. 

28. Спр. 4835. Послужной список и.д. ординарного профессора Императорского Универси-
тета св. Владимира магистра Михаила Никитича Ясинского, арк. 1–17. 

29. Спр. 4835. Послужной список заслуженного ординарного профессора Императорского 
Университета св. Владимира Николая Петровича Яснопольского, арк. 35–41. 

Фонд 153. Київський комерційний інститут (1909–1920)
Опис 1. 
30. Спр. 8. Дело преподавателя Петра Александровича Ананьева, 1908–1911 гг., 12 арк. 
31. Спр. 19. Дело сверхштатного ординарного профессора Петра Михайловича Богаевского, 

1913–1918 гг., 71 арк. 
32. Спр. 39. Дело преподавателя Александра Соломоновича Гольденвейзера, 1909–1910 гг., 

12 арк. 
33. Спр. 52. Дело директора сверхштатного ординарного профессора Митрофана Викторо-

вича Довнар-Запольского, 1908–1918 гг., 236 арк.
34. Спр. 73. Дело профессора по кафедре административного права Богдана Александрови-

ча Кистяковского, 1918–1919 гг., 19 арк.
35. Спр. 115. Дело профессора Николая Николаевича Паше-Озерского, 1917 г., 115 арк. 
36. Спр. 131. Дело сверхштатного доцента Николая Васильевича Самофалова, 1909 г., 54 арк.
37. Спр. 144. Дело преподавателя Валентина Алексеевича Танаевского, 1919 г., 14 арк. 
38. Спр. 146. Дело профессора Всеволода Аристарховича Удинцева, 1909 г., 7 арк.
39. Спр. 155. Дело профессора Николая Мартиановича Цытовича, 1908–1911 гг., 5 арк.
40. Спр. 167. Дело профессора Оттона Оттоновича Эйхельмана, 1920 г., 2 арк.
41. Спр. 372. Дело члена Попечительского Совета Киевского коммерческого института Ни-

колая Мартиановича Цытовича, 1912–1916 гг., 14 арк.
Опис 8. 
42. Спр. 43. Общество попечения о высшем коммерческом образовании в городе Киеве, 40 арк.
43. Спр. 44. Отчеты о деятельности Совета и учебного комитета института 1908–1909 ака-

демический год, 1909 г., 18 арк.
44. Спр. 129. Об истории развития коммерческого образования в России; проект положения 

об институте и докладная записка о материальной базе института, не ранее 1910 г., 172 арк.
45. Спр. 1325. Сведения о деятельности института и учебно-воспитательных учреждений; 

собрание для юбилейного сборника деятельности существования института, 1916 гг., 267 арк.
46. Спр. 1471. Декреты, приказы, постановления Комиссариата народного просвещения; о 

сокращении срока обучения в высших и средних учебных заведениях, 1917–1919 гг., 20 арк.
47. Спр. 1552. Протоколы заседаний комиссии по пересмотру учебного плана института, 

1918–1919 гг., 20 арк.



601Список використаних джерел і літератури

48. Спр. 1608. Копии приказов и постановлений Совета комиссаров высших учебных за-
ведений г. Киева, 1919 г., 6 арк.

49. Спр. 1618. Отчет о деятельности коммерческо-технического факультета за 1918–1919; 
1919–1920 учебные годы, 1919 г., 15 арк.

Фонд 227. Київське товариство сприяння розповсюдження комерційних знань (1910–
1916)

Опис 1.
50. Спр. 1. Протоколы общих собраний и отчеты Общества попечения о высшем коммер-

ческом образовании в г. Киеве и общества содействия распространения коммерческих знаний за 
1910–16 гг. Проект устава низших технических курсов при обществе содействия распростране-
ния коммерческих знаний, 81 арк.

51. Спр. 2. Устав и списки членов общества, 44 арк.
Фонд 228.Товариство піклування про вищу комерційну освіту в м. Києві (1909–1913)
Опис 1.
52. Спр. 1. Протоколы общего собрания Общества попечения о высшем коммерческом об-

разовании в г. Киеве, 18 арк. 
Фонд 229. Вищі комерційні курси Міністерства торговлі і промисловості (1906–1908)
Опис 1. 
53. Спр. 1. Циркуляры Министерства торговли и промышлености. Проект устава Киевского 

коммерческого института. Сведения о курсах, 70 арк. 
54. Спр. 3. Краткий отчет о состоянии курсов в 1906–1907 г. Обзор преподавания, 76 арк. 
55. Спр. 12. Материалы к отчету за 1907–1908 год, 31 арк.
56. Спр. 15. Обозрение и программы преподавания; списки слушателей, изучающих англий-

ский язык, 50 арк. 
57. Спр. 19. Краткий отчет о составе Высших коммерческих курсов в 1906–1907 г., 79 арк. 
Фонд 243. Київський юридичний інститут (1917–1921)
Опис 1.
58. Спр. 1. Протоколы заседаний совета института 1917–1920 гг., 64 арк.
59. Спр. 3. Протоколы заседаний судебного и общественно-юридического и других отделе-

ний института 1917–1920 гг., 67 арк.
60. Спр.4. Сведения об открытии, условиях приема в институт, копии справок, выданных 

студентам; проект сметы расходов на 1919 г. Списки студентов и преподавателей института, 
1918–1919 гг., 36 арк. 

61. Спр. 6. Протоколы заседания правления института, 1917–1920 гг., 103 арк.
62. Спр 7. Копия закона департамента высшей школы контрреволюционной украинской 

народной республики о государственном языке; постановления совета комиссаров высших 
учебных заведений г. Киева о закрытии института; списки студентов и членов научного совета 
института, заявления слушателей о приеме и отчислении с института, 1918–1919 гг., 118 арк.

63. Спр. 18. Расписание лекций и учебных занятий; списки преподавательского состава ин-
ститута, 1919 гг., 25 арк

64. Спр. 19. Протоколы заседаний комиссии по изучению труда в водном транспорте; список 
профессорско-преподавательского состава института, 1919–1920 гг., 19 арк. 

65. Спр.75. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии; прошения студентов о выдаче 
им свидетельств об окончании института; списки слушателей, 1920 г., 19 арк. 

66. Спр. 391. Личное дело действительного слушателя Доброва Александра Соломоновича, 3 арк.
67. Спр. 852. Личное дело Окиншевич Марии Григорьевны, 7 арк.
68. Спр. 1045. Вольнослушатель общественно-юридического факультета Сикорский Нико-

лай Игнатьевич, 6 арк.
69. Спр. 1342. Списки профессорско-преподавательского персонала за 1917–1918 гг., 30 арк.
70. Спр. 1346. Списки профессорского состава за 1919 г., 36 арк.
Фонд 244. Київські вищі жіночі курси (1878–1920)
Опис 1. Ч. 1. 
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71. Спр. 257. Списки слушательниц юридического отделения, 1907 г., 22 арк. 
72. Спр. 259. Списки слушательниц юридического отделения, 1908 г., 4 арк. 
Опис 17.
73. Спр. 57. Статистические сведения о колличестве и составе слушательниц за 1906–

1918 гг., 1906–1919 гг., 11 арк. 
74. Спр.71. Объяснительная записка об открытии и временном закрытии курсов, 1906 г., 4 арк.
75. Спр. 87. Списки профессором за 1907 г., 1907 г., 2 арк.
76. Спр. 473. Протокол заседания юридической испытательной комиссии за 22/ІІІ – 1916 г., 

22 марта 1916 г., 3 арк.
77. Спр. 581. Обзор работы курсов за 1919–1920 гг. и статистические сведения о колличе-

стве слушательниц по факультетам, 1919 г., 16 арк.
78. Спр. 609-а. Докладная записка бывшего директора Высших женских курсов о положе-

нии этих курсов, 1920 г., 6 арк.
Опис 20. 
79. Спр. 117. Обзоры преподавания на юридическо-экономическом и физико-математичес-

ком отделениях, 1912–1913 гг., 22 арк.
Фонд Р-871. Київський інститут народного господарства
Опис 1. 
80. Спр. 1. Протоколы заседаний правления за 1920–1921 учебный год, 1920–1921 гг., 594 арк.
81. Спр. 2. Учебные планы на 1920–1921 учебный год, 1920–1921 гг., 43 арк. 
82. Спр. 10. Протоколы заседаний Временного Совета института за 1921 г., 1921 г., 68 арк.
83. Спр. 12. Протоколы заседаний бюро за август–декабрь 1921 г., 1921 г., 16 арк. 
84. Спр. 25. Протоколы заседаний комиссии по распределению практикантов за 1922–

1923 гг., 1922–1923 гг., 13 арк. 
85. Спр. 31. Отчет о деятельности института и отдельных факультетов за 1922 г., 1922 г., 217 арк. 
86. Спр. 40. Циркуляры Укрглавпрофобра за 1923 г., 1923 г., 74 арк.
87. Спр. 54. Отчет о деятельности института за 1923–1924 гг., 1923–1924 гг., 131 арк.
88. Спр. 67. Циркуляры и инструкции Укрглавпрофобра за 1924–1925 гг. 1924–1925 гг., 107 арк.
89. Спр. 183. Учебные планы на 1926–1927 учебный год и пояснительные записки к планам, 

1926–1927 гг., 43 арк.
90. Спр. 184. Отчет о деятельности института за 1925–1926 учебный год, 1926 г., 130 арк.
91. Спр. 189. Доклад декана юридического факультета о деятельности за 1926–1927 учебный 

год. Имеется учебный план Киевского кооперативного института на 1926–1927 учебный год и 
пояснительная записка к плану, 1926 г., 66 арк.

92. Спр. 267. Учебные планы института на 1929–1930 учебный год, 1929–1930 гг. 16 арк.
93. Спр. 518. Протоколы заседаний факультетской комиссии за 1921–1922 гг., 1921–1922 гг., 

51 арк.
94. Спр. 528. Протоколы заседаний академического бюро за декабрь 1923 г. февраль–март 

1924 г., 1923–1924 гг., 20 арк.
95. Спр. 539–а. Доклад декана о деятельности факультета за 1923–1924 учебный год, 1923–

1924 гг., 19 арк.
96. Спр. 549. Протоколы заседаний предметной комиссии публичного права за октябрь–но-

ябрь 1924 г., январь–июль 1925 г., 1924 г., 24 арк.
97. Спр. 564. Протоколы заседаний предметной комиссии публичного права за 1925–1927 гг. 

и комиссии по переводу студентов на старшие курсы за 1927 г., 1925–1927 гг., 51 арк.
98. Спр. 574. Программы на 1925–1926 учебный год, 1925–1926 гг., 82 арк.
99. Спр. 581. Протоколы заседаний предметной комиссии публичного права за 1926–

1927 гг., 1927 г., 19 арк.
100. Спр. 585. Учебный план и пояснительная записка к плану за 1926–1927 гг., 1926–

1927 гг., 12 арк.
101. Спр. 612. Протоколы заседаний предметной комиссии публичного права за 1928–

1930 гг., 1928–1930 гг., 39 арк.
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Опис 2. 
102. Спр. 13. Дело преподавателя Михаила Соломоновича Балабанова, 3 марта 1923 г. – 

1 октября 1925 г., 28 арк. 
103. Спр. 19. Дело преподавателя Исидора Борисовича Бернштейна, 12 апреля 1921 – 

6 марта 1924 г., 20 арк.
104. Спр. 30. Дело профессорского стипендиата Петра Ксенофонтовича Бонташа, 1 апреля 

1920 – 17 августа 1924 г., 14 арк.
105. Спр. 33. Справа професора Володимира Ілліча Бошко, 16 липня 1920 р., 191 арк.
106. Спр. 34. Дело штатного профессора Родиона Николаевича Бабуна, 1925 г., 52 арк.
107. Спр. 42. Справа професора Олександра Миколайовича Бутовського, 27 липня 1921 р., 

39 арк.
108. Спр. 43. Дело Степана Игнатьевича Борисенока, 27 апреля 1920 г. – 10 июня 1922 г., 

29 мая 1923 г., 37 арк.
109. Спр. 46. Дело профессора Михаила Александровича Бебутова–Чельцова, 10 мая 

1920  г., 34 арк.
110. Спр. 52. Дело профессора Николая Прокоповича Василенко, 16 июля 1920 г. – 8 апре-

ля 1924 г., 12 арк.
111. Спр. 74. Дело профессорского стипендиата Евгении Ивановны Гверцители, 20 сентя-

бря 1920 г. – 17 августа 1924 г., 214 арк. 
112. Спр. 81. Дело преподавателя Моисея Марковича Гершонова, 1 июня 1924 г., 14 арк.
113. Спр. 82. Дело Валентина Михайловича Гаккебуша, 31 октября 1923 г., 33 арк.
114. Спр. 93. Дело профессора Александра Михайловича Горовцева, 1 сентября 1920 г. – 

19 марта 1921 г., 11 арк. 
115. Спр. 95. Дело преподавателя Алексея Александровича Гольденвейзера, февраль 

1920  г. – 1 декабря 1921 г., 12 арк. 
116. Спр. 96. Дело преподавателя Якова Соломоновича Гольденвейзера, 29 ноября 1920  г. 

– 17 августа 1924 г., 14 арк. 
117. Спр. 97. Дело преподавателя Петра Леопольдовича Горецкого, 26 августа 1920 г. – 23 

декабря 1922 г., 31 октября – 1923 г. – 7 августа 1924 г., 16 арк. 
118. Спр. 98. Дело профессора Николая Петровича Гуля, 19 мая 1921 г. – декабрь 1921 г., 

13 арк. 
119. Спр. 105. Дело профессора Алексея Михайловича Гуляева, 22 декабря 1908 г. – 17 

января 1909 г.; 13 июня 1920 г. – 27 ноября 1923 г., 19 арк. 
120. Спр. 111. Дело профессорского стипендиата Всеволода Корниловича Дябло, 9 августа 

1921 г. – 1 января 1922 г., 4 арк. 
121. Спр. 126. Дело сверхштатного ординарного профессора Соломона Адамовича Егиаза-

рова, 26 августа 1908 г. – 1920 г., 103 арк.
122. Спр. 136. Дело преподавателя Ильи Александровича Залкинда, 1 марта 1925 – 1 октя-

бря 1927 г., 15 арк. 
123. Спр. 140. Дело преподавательницы Агнессы Соломоновны Звоницкой, 29 ноябрь 

1920  г. – 23 декабря 1922 г.; 31 октября 1923 г., 31 арк.
124. Спр. 143. Дело профессорского стипендиата Владимира Альфонсовича Зиверта, 14 

сентября 1922 г – 17 августа 1924 г., 148 арк. 
125. Спр. 150. Дело профессорского стипендиата Сергея Михайловича Иваницкого-Васи-

ленка, 8 августа 1921 г. – 17 августа 1924 г., 58 арк. 
126. Спр. 160. Дело сверхштатного ординарного профессора Михаила Мефодиевича Кат-

кова, 18 февраля 1910 г. – 1 декабря 1921 г., 76 арк.
127. Спр. 174. Дело Евгения Михайловича Кулишера. 14 августа 1920 г. – 19 марта 1921  г., 

4 арк. 
128. Спр.182. Дело преподавателя Леонида Сергеевича Карума, 22 октября 1923 г., 96 арк. 
129. Спр. 184. Дело преподавателя Давида Марковича Койгена, 14 августа 1920 г. – 19 

марта 1921 г., 6 арк. 
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130. Спр.187. Дело преподавателя Владимира Васильевича Карпека, 1 октября 1924 г., 53 арк.
131. Спр. 208. Справа професора Арнольда Едмундовича Кристера, 1 червня 1918 г., 145 арк.
132. Спр. 214. Дело профессора Петра Леонидовича Кованька, 2 октября 1909 г., 223 арк.
133. Спр. 224. Дело преподавателя Бориса Адольфовича Ландау, 15 августа 1922 г. – 10 

августа 1923 г., 16 арк.
134. Спр. 243. Дело профессора Михаила Ивановича Митилино, 25 августа 1916 г., 273 арк.
135. Спр. 259. Дело преподавателя Моисея Савельевича Мазора, 28 января 1921 г. – 16 

июля 1927 г., 49 арк.
136. Спр. 260. Дело профессора Андрея Каллиниковича Митюкова, 6 ноября 1908 г. – 8 

ноября 1911 г., август 1921 г. – 1 октябрь 1927 г., 80 арк.
137. Спр. 312. Дело преподавателя Василия Александровича Рожановского, 20 февраля 

1922 г. – 25 апреля 1923 г., 10 арк.
138. Спр. 321. Дело профессора Якова Самойловича Розанова, 1 сентября 1922 г., 27 арк.
139. Спр. 335. Дело профессорского стипендиата Николая Игнатьевича Сикорского, 1 фев-

раля 1922 г., 46 арк.
140. Спр. 341. Дело профессорского стипендиата Леонида Анастасьевича Сарандо, 8 октя-

бря 1920 г. – 19 марта 1923 г., 41 арк.
141. Спр. 361. Дело профессора Василия Ивановича Синайского, 3 октября 1911 г. – 1 октя-

бря 1922 г., 76 арк.
142. Спр. 364. Дело сверхштатного экстраординарного профессора Платона Петровича 

Соколова, 23 января 1911 г. – 1 октября 1922 г., 73 арк.
143. Спр. 369. Справа викладача Миколи Олександровича Софьїна, 22 квітня 1927 р. – 1 

жовтня 1927 р., 23 арк.
144. Спр. 380. Справа асистента Сергія Івановича Тихенко, 17 березня 1924 р., 38 арк. 
145. Спр. 384. Справа професора Миколи Миколайовича Товстоліса, 1 вересня 1921 р., 

124 арк.
146. Спр. 408. Дело преподавателя Бориса Осеевича Черного, 19 апреля 1920 г. – 19 марта 

1921 г., 34 арк.
147. Спр. 427. Дело преподавателя Давида Мойсеевича Шлосберга, 1 сентября 1922 г. – 1 

января 1925 г., 13 арк.
148. Спр. 429. Справа викладача Івана Миколайовича Шумиліна, березень 1921 р. – 1 жов-

тня 1926 р., 71 арк.
149. Спр. 433. Дело преподавателя Александра Дмитриевича Щербака, 6 марта 1922 г., 45 арк.
150. Спр. 440. Дело профессора Леонида Николаевича Яснопольского, 28 октября 1909 г., 

264 арк.
151. Спр. 443. Дело профессора Виктора Феофиловича (Теофиловича) Яновского, 20 ав-

густа 1921 г., 60 арк.
152. Спр. 893. Дело преподавателя Сергея Владимировича Ейсмана, 19 марта 1924 г., 44 арк. 
Опис 3. 
153. Спр. 186. Дело преподавателя Виталия Ивановича Лабейковского, 15 июля 1920 г. – 1 

октября 1927 г., 24 арк. 
Опис 27.
154. Спр. 18. Личное дело Владимира Ильича Бошка, 16 июля 1944 г. – 23 ноября 1945 г., 

11 арк.
Державний архів Одеської області
Фонд 44. Рішельєвський ліцей (1817–1865) 
Опис 3 (1853).
155. Спр. 112. О доставлении сведений о преподаваемых в Лицее наук и языков в 

1852/53 г., 30 арк.
Опис 3 (1854).
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156. Спр. 112. Об истребовании с преподавателей Лицея отчётов о проведённых ими час-
тях или отделениях наук за 1853/54 академический год, 28 арк.

Опис 3 (1859).
157. Спр. 100. Относительно преобразования учебной части, 42 арк.
158. 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).
159. Спр. 64. О дозволению профессору А. М. Богдановскому брать из Одесского уездного 

суду уголовные дела для упражнения студентов судопроизводству, 6 арк. 
Фонд 45. Новоросійський університет 
Опис 19 
160. Спр. 72. Материалы к годовым отчетам о деятельности курсов 1911 – 7/ІХ-1916, 56 арк. 
Фонд 149. Пахман Cемен Вікентійович [особовий фонд]
Опис 1.
161. Спр. 49. Студенческая работа С.В. Пахмана 1841–1842, 40 арк.
162. Спр. 236. Программа курса русских гражданских законов, 1846–1847, 8 арк. 
163. Спр. 983 Речь М. Соловьева в Ришельевском лицее на тему «О развитии русской жиз-

ни в отношении к законодательству» 22 июня 1841–1847 г., 38 арк.
164. Спр. 998. Рецензия на работу С. Пахмана «О судебных доказательствах по древнему 

русскому праву, преимущественно гражданскому в историческом их развитии», 6 арк. 
Фонд  334. Одеські вищі жіночі курси (1906–1920 рр.)
Опис 3. 
165. Спр. 7528. Работы профессора Лазурского, 26 арк. 
166. Спр. 7552. Книга протоколов юридического факультета 1913–1914 г., 24 арк.
167. Спр. 7650. Отчет о деятельности Одесских высших женских курсов в 1907 г., 8 арк.
168. Спр. 7654. Отчет о деятельности Одесских высших женских курсов. 1909–1910, 61 арк.
169. Спр. 7655. Отчет о состоянии Одесских высших женских курсов в 1910 г., 43 арк.
170. Спр. 7656. Отчет о состоянии и деятельности Одесских высших женских курсов в 

1912–13 г., 32 арк. 
171. Спр. 7657. Отчет о деятельности Высших женских курсов в 1915–16 гг., 164 арк. 
172. Спр. 7658. Отчет о деятельности Высших женских курсов в 1918 г., 58 арк.
173. Спр. 7675. Переписка с деканом юридического факультета по учебным вопросам 23. 

ІХ 1909 – 3. VІІ. 1920 гг., 32 арк. 
Опис 5.
174. Спр. 5. Книга протоколов совета 19 марта 1909 г. – 16 марта 1920 г., 158 арк.
175. Спр. 21. Протокол соединенного заседания о ликвидации, 4 арк. 
Фонд 451. Одеський вищий міжнародний інститут (1916–1920)
Опис 1. 
176. Спр. 25. Протоколы экзаменов по уголовному праву. 1919–1920, 10 арк.
177. Спр. 27. Протоколы экзаменационной комиссии по торговому праву. 1917–1919, 20 арк.
178. Спр. 35. Протоколы экзаменов по юридическому обзору государств. 1920, 8 арк.
179. Спр. 322. Дело вольнослушателя Каковского Всеволода Яковлевича, 8 арк.

Фонд Р-129. Одеський інститут народного господарства
Опис 1. 
180. Спр. 72. Анкети професорів і викладовців, 1922–1923, 72 арк.
181. Спр. 73. Списки педагогічного та технічного персоналу, 1922–1930, 34 арк. 
182. Спр. 79. Життєписи викладачів 31/Х-23 – 23/Х-24, 12 арк. 
183. Спр. 82. Конкурс викладачів та життєписи професорів. 9/ІХ-28 – ІХ-30, 30 арк. 
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184. Спр. 86. Особові картки аспірантів за алфавітом, 1930, 225 арк.
185. Спр. 116 Жилин Александр Алексеевич, 21 арк.
186. Спр. 119 Казанский Петр Евгеньевич, 82 арк.
187. Спр. 130. Кравцов Петр Семенович. Начато – 1921 г., 6 арк.
188. Спр. 267. Протоколи засідань цивілістичної та криміналістичної комісії 1928–1929, 

18 арк. 
189. Спр. 270. Протоколи засідання публічно-правової комісії 1929/30, 6 арк. 
190. Спр. 271. Протокол засідання предметної комісії по кримінальному праву 1923/1924, 7 арк. 
191. Спр. 272. Протокол цивілістичної предметної комісії 1928/29, 5 арк.
192. Спр. 273. Протокол засідання криміналістичної 1928/29, 6 арк.
193. Спр. 274. Протокол предметової комісії з кримінального права 1929/30, 3 арк.
194. Спр. 275. Протоколи цивілістичної комісії 1929/30, 8 арк. 
195. Спр. 276. Протоколи засідань факультетської комісії 1922/23, 1924/5, 21 арк. 
196. Спр. 302.Учбові плани 1928/29, 2 арк. 
197. Спр. 1056. Межберг Наум Исаакович. Начато – 18 ноября 1923 г. Окончено – 1926 г., 

25 арк.
198. Спр. 1087. Олиевский Владимир Тимофеевич. Начато – 1922 г. Окончено – 1925 г., 

22 арк.
199. Спр. 1104. Пипер Леонид Орестович. Начато – 9 декабря 1926 г. – Окончено – 14 

января 1928 г., 43 арк.
200. Спр. 1168. Дело. Розенберг Евсей Исаакович. Начато – 1921 г. Окончено – 1924 г., 30 арк.
201. Спр. 1249. Дело. Тригер Александр Адольфович, 22 арк.
202. Спр. 1272. Справа. Франк Павел Борисович. Почато – 1924/25 р. Закінчено – 1926/27  г., 

11 арк.
203. Спр. 1298. Цареградский Семен Маркович. Начато – 1925 г. Окончено – 1927 г., 17 арк.
204. Спр. 1323. Справа. Шаргородский Михаил Давидович. Начато – 14 августа 1923 г. 

Окончено –1926 г., 41 арк.
Опис 3.
205. Спр. 7. О личном составе. Характеристики профессорско-преподавательского и адми-

нистративного персонала. 5/І-29 – 28/ІІХ-29, 131 арк. 
206. Спр. 8. Переписка о личном составе. 9/ІІ-29 – 5/Х-29, 71 арк. 
207. Спр. 10. Характеристика на служащих института и переписка о личном составе. 15/І-

30 – 18/Х-30, 38 арк. 

Державний архів Харківської області
Фонд Р-1149. Харківський інститут народного господарства
Опис 8. 
208. Спр. 37. Списки студентов Харьковского института народного хозяйства по отделе-

ниям, 1920 г., 34 арк.

Державний архів Чернігівської області (Відділ державного архіву Чернігівської облас-
ті в м. Ніжині)

Фонд 1104. Ніжинська гімназія вищих наук князя Безбородька
Опис 1.
209. Спр. 6. Переписка с Попечителем Харьковского учебного округа, 30 арк. 
210. Спр. 16. Отчет о деятельности Гимназии за 1827 год, 48 арк. 
211. Спр. 57. Общая книга воспитаников Гимназии кн. Безбородка, 96 арк.
212. Спр. 108. Ведомости экзаменационных оценок, 98 арк.
Фонд 1359. Ніжинський юридичний ліцей князя Безбородька
Опис 1.
213. Спр.100. Годовой отчет лицея за 1850 г., 52 арк. 
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214. Спр. 412. Программы кафедры законов казенного управления за 1849/1850 уч. г., 169 арк.
215. Спр. 432. Отчет о преподавании законов казенного управления во втором полугодии 

1950/51 уч. г., 89 арк. 
216. Спр. 439. Программы кафедры законов казенного управления за 1851/1852 уч. г., 91 арк.
Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
Фонд Х. Всеукраїнська академія наук 
217. Спр. 783–805. Краткая докладная записка проф. Кованько об учреждении последо-

вательской кафедры по местному хозяйству при Киевском институте народного хозяйства им. 
Евгении Бош, отчеты секции местных финансов и коммунального хозяйства и финансовой ко-
миссии за 1928–1930 гг., переписка с учреждениями, отзывы о научной работе сотрудников и др. 
документы. 20 января 1926 – 16 мая 1931 г., 39 арк. 

218. Спр. 1436. Чельцов-Бебутов. Про основні принципи наступної реформи радянського 
кримінального права. /1929–1930 р./, 67 арк. +5 діагр.

219. Спр. 1437. Відзив на роботу Чельцова-Бебутова Про основні принципи наступної ре-
форми радянського кримінального права. 19.ІV.1930 р., 1 арк. 

Фонд 40. Василенко Микола Прокопович (1866–1935)
220. Спр. 493. Про вивчення історії Українського права. 20-ті роки ХХ ст., 4 арк.
221. Спр. 676. Малиновський О.О. До декана юридичного факультету КІНГ. Думки про 

вивчення історії українського права, 2 арк.
222. Спр. 886. Учебный план правового отделения КИНХ [192...], 1 арк.
223. Спр. 1063. Директор Киевского юридического института. Василенку Н.П., 1 арк. 
224. Спр. 1110. Киевский юридический институт. Василенку Н.П., 1 арк. 
225. Спр. 1160. Голова Ради економічного факультету Інституту соціально-економічних 

вчень – Василенку М. П. Повідомлення про обрання його професором Інституту. 17 серпня 
1920 р., 1 арк. 

Фонд 145. Синайський Василь Іванович (1876–1949).
226. Спр. 104. Основные положения Института социологии и права в Киеве и 

объяснительная записка к ним, 8 арк.
227. Спр. 106. Кельман Евгений Исакович. В совет Международного института социоло-

гии и права. Доклад. 5 марта 1920 г., 1 арк. 
228. Спр. 107. План научных занятий в Институте социологии и права в 1920 г., 1 арк.
229. Спр. 108. Статистика посещаемости лекций студентами Киевского юридического ин-

ститута 25 марта – 20 апреля 1918 г., 2 арк.
Фонд 147. Скорделі Пантелеймон Костянтинович
230. Спр. 16. Вступительная лекция об уголовном праве, читанная в Нежинском лицее кн. 

Безбородко. 70 гг. ХІХ ст., 26 арк.
231. Спр. 16-а. Лекция о гражданском праве, читанная в лицее кн. Безбородко. 1874 г.
232. Спр. 17. Конспект лекций о преступности /70 гг. ХІХ ст./
233. Спр. 18. Конспект лекций по истории русского права, читаемых в лицее кн. Безбород-

ко. 1871 г. 
234. 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. 
235. Спр. 25.Конспект лекций по уголовному судопроизводству, написанный студентами 

Нежинского лицее кн. Безбородко. 1871 г. 
236. Спр. 60. Курс лекций о государстве. 90-е года ХІХ ст. 

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, м. Київ 
Фонд 166. Народний комісаріат освіти УСРР
Опис 2. 
237. Спр. 476. Матеріали про організацію та роботу науково-дослідної кафедри «Проблеми 

сучасного права». 1 листопада 1921 р. – 7 жовтня 1925 р., 124 арк. 
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238. Спр. 1109. Цифрові звіти, анкети, відомості про стан учбово-виховної роботи Одесь-
кого інституту народного господарства та робітфаку при ньому в 1922/23 і 1923/24 навчальних 
роках, 64 арк.

239. Спр. 1139. Матеріали про роботу Харківського інституту народного господарства (зві-
ти, відомості, анкети, учбові плани, зведення та ін.), 109 арк.

240. Спр. 1493. Протоколи наради про організацію короткотермінових юридичних курсів. 
1922/23 р., 22 арк. 

241. Спр. 1501. Київський інститут народного господарства. Матеріали про стан та учбово-
виховну роботу за 1921/22, 1922/23 н. р. (інструкції, звіти, доповіді, навчальні плани, програми) 
10 травня 1922 р. – 24 грудня 1923 р., 324 арк. 

242. 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. 

243. Спр. 1512. Матеріали про стан та учбово-виховну роботу Харківського інституту на-
родного 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.
244. Спр. 297. Звіти про роботу та відомості про склад студентів та викладачів Київського 

інституту народного господарства. 14 квітня 1923 – 24 травня 1924 р., 46 арк. 
245. Спр. 404. Виписи з протоколів засідань президії Укрголовпрофосу та Наукового комі-

тету і листування з Одеським інститутом народного господарства про затвердження наукового 
складу і аспірантів. 18 грудня 1923 р. – 22 липня 1924 р., 22 арк. 

246. Спр. 432. Звіти про роботу, наукові плани і програми Одеської кафедри «Сучасні право-
ві проблеми». Особисті картки і автобіографії аспірантів. Квітень 1923– 1 січня 1926 р., 45 арк. 

Опис 4. 
247. Спр. 292. Випис з протоколу засідання Малої президії Укрголовнауки про затверджен-

ня аспірантів Харківського інституту народного господарства. Копія довідки аспіранта Рапопор-
та Я.І., 2 арк.

248. 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., 533 арк.

249. Спр. 571. Учбові плани, звіти, список викладачів та протоколи засідань ради корот-
котермінових юридичних курсів при Київському Губсуді. 12 квітня – 6 грудня 1924 р., 20 арк.

250. Спр. 573. Учбові програми та звіти Одеських короткотермінових юридичних курсів. 
26 березня 1924 р., 13 арк.

251. Спр. 574. Учбові плани, доповіді, звіти та інші матеріали Одеського інституту народ-
ного господарства, 3 січня 1924 р. – 24 лютого 1925 р., 148 арк. 

252. Спр. 580. Учбові плани, теми дипломних робіт, протоколи засідань комісії по пере-
гляду штатів та зарплати, кошториси та інші матеріали Харківського інституту народного госпо-
дарства. 2 січня – 31 грудня 1924 р., 181 арк.

253. Спр. 951. Загальний звіт Укрголовнауки про роботу науково-дослідних кафедр Украї-
ни за 1923/24. 1924 р. 8 арк.

Опис 5.
254. Спр. 322. Річний звіт Київського інституту народного господарства за 1924/25 на-

вчальний рік. 1925 р., 77 арк.
255. Спр. 558. Матеріали про стан та роботу інститутів народного господарства / прото-

коли, звіти, доповіді, доповідні записки, учбові програми, плани, кошториси, статистичні відо-
мості /. 14 листопада – 31 грудня 1925 р., 211 арк.

256. Спр. 562. Матеріали про стан та роботу Київського та Харківського інститутів на-
родного господарства / протоколи, звіти, доповіді, доповідні записки, учбові плани, програми, 
кошториси, статистичні відомості та інші матеріали / 21 січня – 13 листопада 1925 р., 860 арк. 
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257. Спр. 576. Звіти Київського інституту народного господарства за 1921–1925 рр. 2 трав-
ня 1922 – 1 листопада 1925 р., 120 арк.

258. Спр. 738. Матеріали про роботу науково-дослідних кафедр України / протоколи, звіти, 
доповіді, доповідні записки, плани, програми, кошториси /. 24 травня – 31 грудня 1925 р., 951 арк.

Опис 6. 
259. Спр. 184. Річні звіти вузів соціально-економічної освіти та робітфаків про їх стан та 

учбово-виховну роботу за 1924/25 – 1926/27 навчальні роки. Січень – квітень 1926 р., 261 арк. 
260. Спр. 222. Річний звіт Київського інституту народного господарства ім. Є. Бош про 

його стан і учбово-виховну роботу за 1926/27 навчальний рік. Жовтень 1927 р., 38 арк. 
261. Спр. 267. Статистичні дані про роботу науково-дослідних кафедр, 1924/25, 1925/26, 

1926/27 рр., 122 арк.
262. Спр. 5619. Листування з Харківським інститутом народного господарства про затвер-

дження наукових робітників науково-дослідних кафедр інституту. 15 квітня 1925 – 28 липня 
1928 р., 134 арк.

263. Спр. 5641. Учбові плани, програми Одеського інституту народного господарства, 131 арк.
264. Спр. 5642. Листування з Одеським інститутом народного господарства, 273 арк.
265. Спр. 5646. Листування з Одеським інститутом народного господарства про відкриття 

при інституті факультету сходознавства та нових відділів при економічному факультеті водно-
морського транспорту й промисловості. 26 лютого 1926 р. – 27 серпня 1928 р., 6 арк.

266. Спр. 5649. Звіт кафедри «Сучасних правових проблем». 1927 р., 19 арк.
267. Спр. 5650. Протоколи засідань кваліфікаційної комісії Одеського інституту народного 

господарства від 4 травня 1928 р. Листування з інститутом про прийом і перевод студентів і ро-
бітфаківців, виплату стипендій, проведення іспитів, організацію літньої практики та стажу сту-
дентів. Списки студентів-робітфаківців, які були прийняті до Одеського інституту в 1926/27  р. 
і закінчивших інститут 1927/28 р. та список студентів юридичного факультету на 1928/29 р. 19 
червня 1925 р. – 1 вересня 1930 р., 108 арк.

268. Спр. 5651. Протоколи засідання правління Одеського інституту народного господар-
ства за 1929/30 р. 6 березня 1929 р. – 3 січня 1930 р., 91 арк.

269. Спр. 5735. Листування з Харківськими юридичними курсами про призначення та пе-
реміщення викладачів курсів. Список викладачів Харківських юридичних курсів на 1927/28 р. 
19 жовтня 1926 р. – 21 жовтня 1927 р., 15 арк. 

270. Спр. 5737. Листування з Наркомюстом УРСР про склад курсантів Київських юридич-
них курсів підвищення кваліфікації. 25 лютого – 10 травня 1926 р., 3 арк. 

271. Спр. 5738. Протоколи засідання ради Київських крайових короткотермінових юри-
дичних курсів за 1926 р. та акт обстеження РСІ УРСР фінансового стану Київських юридичних 
курсів від 2 серпня 1929 р., 2 лютого 1926 – 2 серпня 1929 р., 18 арк.

272. Спр. 5740. Протоколи засідання ради Київських юридичних курсів за 1926 р. та звіт 
про їх роботу за час з 4 серпня 1926 р. по 2 квітня 1927 р.  23 серпня 1926 р. – 11 травня 1927  р., 
11 арк.

273. Спр. 5742. Листування з Одеськими юридичними курсами про завдання курсів по 
підготовці робітників юстиції, яких висунуто на роботу по лінії юстиції, партійної, професійної 
організації КНС. 29 червня – 7 липня 1926 р., 2 арк.

274. Спр. 9029. Листування в інститутах і технікумах України та їх відомості про склад 
циклових предметових комісій на 1927/28 р. 22 жовтня 1927 – 8 квітня 1929 р., 93 арк.

275. Спр. 10267. Матеріали про організацію і роботу статистичних і юридичних курсів / 
постанови, положення, протоколи, виписи з протоколів, учбові плани і програми, кошториси 
витрат, листування /. 1 квітня 1926 р. – 15 квітня 1930 р., 170 арк. 

Опис 7. 
276. Спр. 70. Звіт Київського інституту народного господарства та його робітфаку про їх 

роботу за 1925/26 р. Списки викладачів, адміністративно-технічного персоналу КІНГа за жов-
тень 1926 р. та студентів,закінчивших інститут у 1925/26 р. 11 червня 1927 р., 102 арк.

Опис 8.
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277. 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. 

278. Спр. 431. Плани роботи науково-дослідних кафедр при інститутах на 1928/29 уч. рік. 
Червень – жовтень 1928 р., 113 арк.

279. Спр. 433. Річні звіти за 1927/28 та плани роботи  на 1928/29 учбові роки науково-до-
слідних кафедр. Списки викладачів Київського муздрамінституту. 10 січня – 22 березня 1929 р., 
56 арк.

Опис 9. 
280. Спр. 1730. Протоколи, акти урядових комісій про ліквідацію Одеського промисло-

во-економічного, Харківського інституту народного господарства, утворення економічного 
факультету при Одеському індустріальному вечірньому робітничому інституті. Список студен-
тів-випускників Харківського інституту народного господарства, яким видано дипломи про за-
кінчення інституту. Списки студентів фінансового факультету Одеського інституту народного 
господарства на жовтень 1930 р. 1 березня – 23 жовтня 1930 р., 82 арк. 

281. Спр. 1803. Листування з Харківським інститутом радбудівництва та права про переда-
чу йому майна, бібліотеки колишнього Харківського інституту народного господарства, прийом 
студентів та про утворення аспірантури при кафедрах інституту. 18 листопада 1930 р. – 2 грудня 
1932 р., 179 арк. 

Центральний державний історичний архів України, м. Київ
Фонд КМФ-12 
Опис 1. 
282. Спр. 280. О преобразовании Харьковских коммерческих курсов в Харьковский ком-

мерческий институт. 5 июля 1913 – 7 июля 1914 г., 16 арк. 
283. Спр. 281. Проект закона об установлении Положения и штата Харьковского коммер-

ческого института 20 октября 1915 – 12 июля 1916 г., 63 арк. 
Фонд 262. Личный фонд профессора Довнар-Запольского М.В. (1881–1918) 
Опис 1 
284. Спр. 1. Рукопись автобиографии Довнар-Запольского с перечнем его научных ра-

бот, 2 арк. 
285. Спр. 2. Краткая биография Довнар-Запольского М. В. с указанием его научных работ, 2 арк. 
286. Спр. 3. Список научных работ Довнар-Запольского, изданных с 1906 – 1913 гг., 1 арк. 
287. Спр. 19. Извещение учебного отдела Министерства торговли и промышленности об 

участии Довнар-Запольского М. В. в совещании по выработке законопроекта о высшем коммер-
ческом образовании в России, 1 арк. 

Фонд 274. Київське губернське жандармське управління, м. Київ 
Опис 4. 
288. Спр. 78. О чествовании студентами Киевского коммерческого института 35-летнего 

юбилея служебной деятельности профессора Эйхельмана О.О. Имеются сведения о служебной 
и общественной деятельности профессора. 1913–1914 г., 49 арк. 

Фонд 385. Жандармське управління м. Одеси 
Опис 2. 
289. Спр. 23. Дело о Новороссийском университете и Одесских высших женских курсах, 

51 арк. 
Фонд 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора. 

м. Київ (1827–1916)
 Опис 1. 
290. Спр. 123. По ходатайству профессора Университета Довнар-Запольского о разрешении 

ему учредить Киевские высшие коммерческие курсы (начато 2.03.1906 г. Окончено 1909  г.), 7 арк. 
Опис 658.
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291. Спр. 176. Дело по ходатайству жены статского советника Аделаиды Жекулиной о 
разрешении ей открыть одногодичные вечерние общеобразовательные курсы для женщин, 
окончивших средние учебные заведения, а также по ходатайству проф. М. В. Довнар-Заполь-
ского о разрешении открыть двух или трехгодичные курсы по наукам историко-филологичес-
ким, 27 арк. 

Фонд 705. Південно-Східне районне охоронне відділення м. Харкова 
Опис 1.
292. Спр. 746. Списки профессоров, преподавателей и слушательниц высших женских 

курсов общества трудящих женщин г. Харьков. 1911 г., 251–264 арк.
293. Спр. 1146. Список слушательниц Харьковских высших женских курсов учрежденных 

обществом трудящих женщин, с указанием местожительства. 1913 г., 21–34 арк.
Фонд 707. Канцелярія попечителя Київського навчального округу. м. Київ (1832– 

1920)
Опис 14. 
294. Спр. 41. Годовой отчет за 1846/47 и 1847 гражданский год по лицею князя Безбородко, 

113–140 арк. 
Опис 23. 
295. Спр. 51. Годовой отчет по лицею князя Безбородко за 1856 г., 31 арк. 
Опис 24.
296. Спр. 24. Годовой отчет лицея князя Безбородко за истекший ученый год 1856/57, 

539–599 арк.
297. Спр. 348. Годовой отчет по лицею князя Безбородко за истекший 1857/58 учебный 

год, 646–671 арк. 
Опис 27. 
298. Спр. 467. Отчет по лицею князя Безбородко за 1860 год, 137–188 арк. 
Опис 38.
299. Спр. 161. Отчет о состоянии лицея князя Безбородко за 1872 год, 18 арк. 
Фонд 710. Волинський (Кременецький) ліцей, м. Кременець Волинської губернії
Опис 2. Том. 1.
300. Спр. 90. Копии рапортов о лицее, учебных заведениях при нем, учебных предметах и 

учениках за 1827 г., присланного в правление университета 23 декабря 1827 г. под № 3086, 16 арк. 
301. Спр. 91. Отчеты преподавания наук в Волынском лицее в течении 1829–1830 и 1826–

1827 учебных годов, 247 арк. 
Опис 3. 
302. Спр.145. Конспекты и методические планы лекций в лицее, 36 арк.
303. Спр. 202. Рапорты учителей лицея о преподавании в лицее и поведении учеников, 33 арк. 
Фонд 858. Іменний фонд М. М. Паше-Озерського
Опис 1. 
304. Спр. 2. Письмо директора Юридического института о подготовке пособий для 

внелекционных занятий. 1918 г., 2 арк. 
305. Спр. 14. Протоколы Юридического общества за 1914–1915 г., 19 арк.
306. Спр. 15. Протоколы Саратовского юридического общества за 1915–1916 г., 42 арк. 
Фонд 2052. Іменний фонд М. Ф. Сумцова
Опис 1. 
307. Спр. 850. Письмо Н. Невианд Сумцову М.Ф. с просьбой взять на себя чтение лекций 

на Высших женских курсах в Харькове, 2 арк. 
Фонд 2058. Іменний фонд В. І. Савви
Опис 1.
308. Спр. 739. Проект положения о высших женских курсах в г. Харьков. 1906 г., 7 арк. 
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  ,   

1.    (?–?), 
   , -

 

1917–1919    

2.    (?), 
     

1917–1919   

3.    (1885–1949), 
   

1917–1920  , -
  

4.    
(1868–1959),   -

  

1917–1920  ,  
 

5.    (1866–
1935),   

1918–1920  -   

6.    
(1862–1924),    

1917–1920   

7.    (1876–
?),    

 

1917–1920   

8.    (?), 
  

1917–1918     
  

9.    (1861–
1941),     

1919–1920   ,  
 

10.    
(1868–1920),    

1917–1919    , -
 ,  

 
11    (1891–1945), 

-   
1919–1920     , 

    
12.    (1876–

 1959),    
1917–1920  , 

-   
13.    (1886–

1937), -   
1918–1919     

14.    (1881–
1956), -   

1920  ,   

15.    (1888–
?),   

1918–1820  ,    
-   

16.    (1860–1927), 
   

1917–1920      

17.    (1880–1942), 
   

1917–1918     
,     
 

18. -    
(1892–1955), -  

1919   
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19.    (1875–
1930),    

1917–     , 
  (   ) 

20.    (1874–1933), 
   

1917–1918   

21. -    
(1889–1962),   

 

1917–1919    , -
   

22.    (?),  
  

1917–1918     
  

23.    (1876–
1949),     

1917–1920   , -
  

24.    (1881–
?),    -

  

1917–1920  ,  
 

25.    (1875–
1951),     

1917  (   ), 
  (   

 ),    
26.    (1872–

1938), -   
1919   

27.    (1891–
1938), -   

1919–1920    

28.    (1895–1945), -
 

1918–1919    

29    (1870–
1938),    

 

1917–1919     
   

30.    (1894–
1937),   

1919–1920   

31.    (1891–
1942), -   

1919    

 
 :     , 16  1920 . . ( .   

. ). . -871. . 2. . 33;    . 14  1920 . – 19   
1921 ., . ( .  . ). . -871. . 2. . 174;     

, 27  1921 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 42;    
 , 16  1920 . – 8  1924 . . ( .  . ). . -871. . 2.  

. 52;     , 29  1920 . – 17  1924 . . 
( .  . ). . -871. . 2. . 96;     , 
26  1920 . – 23  1922 ., 31  – 1923 . – 7  1924 . . ( .  . ).  

. -871. . 2. . 97;       . 
   . . ( .  . ). . 16. . 465. . 2. . 4787.  

. 39–44;       , 18  1910 . 
– 1  1921 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 160;     

    .   ( )  
. . ( .  . ). . 16. . 465. . 2. . 4788. . 23–26;    

     , 1918–1919 ., . ( .  
. ). . 153. . 1. . 73;     , 2  1909 . . 

( .  . ). . -871. . 2. . 214. . 25;     , 
1  1918 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 208;    . 
14  1920 . – 19  1921 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 174;  -

   , 15  1920 . – 1  1927 . . ( .  . ).  

Продовження таблиці
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. ( .  . ). . 16. . 465. . 2. . 4805. . 9–13;     
- , 1917 . . ( .  . ). . 153. . 1. . 115;    

 , 3  1911 . – 1  1922 . . ( .  . ). . -871. . 2.  
. 361;     , 22  1927 . – 1  1927 . . 

( .  . ). . -871. . 2. . 369;     -
   . . ( .  . ). . 16. . 465. . 2. . 4818. . 11–

18;     , 1  1921 . . ( .  . ).  
. -871. . 2. . 384;       . -

   . . ( .  . ). . 16. . 465. . 2. . 4821;  
         . . ( .   

. ). . 16. . 465. . 2. . 4830. . 32–39;     , 
6  1922 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 433;     
( ) , 20  1921 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 443. 
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, ’     
,   

  
    

1.    
(1895–1959),   

1925–1930    ,   
  

2.   -
 (1873–1934),   

1920–1921 
1924–1925 

 , 
    

3.    
(1870–  1933),  

1921–1923 ,   

4.    
(1891–1937),  

1922–1930   ,  
 

5.    (1885–
1949),   

1921–1930   ,    
 ;     

 (  ) 
6.   -

 (1869–1959),   
1921–1930  ,    

,    
,  ,  

  
7.    

(1866–1935),   
1920–1924    ,  -

   , 
   

8.    
(1876–1931),   

1923–1930  ,   

9.    
(1886–  1947),   

1923–1930 
 

    ,  
-   

10.    
(1876–?),   

1920–1922 
1923–1924 

 ,    , 
  ,   

   
11.   -

 (1878–1933),   
1920–1921     ’   

   ,  -
     

12.   -
 (1862–1931),  

1920–1924  ,   

13.   -
 (1890–1979), -

   

1920–1921     

14.    (1892 
(1896)–1948),  

1920–1921    

15.    
(1863–1923),   

1920–1923   

16.    
(1901–1957),  

,  

1921–1924 
1924–1928 

   ,  
,   ,  

  
17.    

(1890–?),  
1925–1927      
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35.    
(1871–1934),   

1921–1927   ,  -
   ,   

,    -
  

36. -   -
 (1889–1962),   

1921–1930    ,  
     

37.  . (?), -  1922–1923  ,   
38.   -

 (1874–  1950), 
  

1922–1923   

39.    (1889–
1936),   

1922–1930      

40.    
(1895–?),  -

,   

1922–1924 
1924–1930 

   ,  
    

41.    
(1876–1949),   

1920–1922   ( ) , 
  

42.    
(1863–1923),   

1920–1922   ,  -
    

43.    
(1881–?),  

1928–1930   

44.    (1896–
1971),   

1923–1930    ,  
 

45.    
(1872–1938),   

1921–1930  ,  , -
 ,   

46. -   -
 (1890–1973), -

  

1922–1930  ,  , 
,   -

,   
47.    (1883–

?),  
1922–1930  ,  ,  

,   
48.    

(1876–?), -   
1922–1925    , -

-   
49.   . (?),  1920–1921    
50.    

(1895–1963  1964), -
  

1921–1924 
1924–1928 

  

51.    
(1870–1938),   

1922–1930 -  ,  
  ,  

 ,    
,  ,   

52.    
(1894–1937),  

1921–1930   ,  
,   

53.    
(1891–1942),   

1921–1930  ,   
,  ,  , 

  
54.   -

 (1873–1957),  
1920–1930   

Продовження таблиці



701Додатки 

 :      , 1925 . . ( .  . 
). . -871. . 2. . 34;     , 3  1923 . – 1 

 1925 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 13;     
, 12  1921 – 6  1924 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 19;  

   – , 10  1920 . . ( .  . ). . -
871. . 2. . 46;    , 27  1920 . – 10  1922 ., 29  1923 . 

. ( .  . ). . -871. . 2. . 43;     , 16  
1920 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 33;     

, 27  1921 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 42;    
 , 16  1920 . – 8  1924 . . ( .  . ). . -871. . 2.  

. 52;    , 31  1923 . . ( .  . ). . -871. 
. 2. . 82;     , 1  1924 . . ( .  . -

). . -871. . 2. . 81;     ,  1920 . –  
1  1921 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 95;    -

 , 29  1920 . – 17  1924 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 
96;     , 26  1920 . – 23  1922 ., 31  – 
1923 . – 7  1924 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 97;    

 , 1  1920 . – 19  1921 . . ( .  . ). . -871. . 2. 
. 93;     , 19  1921 . –  1921 . . ( .   

. ). . -871. . 2. . 98;     , 22  1908 . – 17 
 1909 .; 13  1920 . – 27  1923 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 105;  

   , 1  1925 – 1  1927 . . ( .  . ). 
. -871. . 2. . 136;     , 29  1920 . – 23 

 1922 .; 31  1923 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 140;   
  , 19  1924 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 893;  

     , 26  1908 . – 1920 . . 
( .  . ). . -871. . 2. . 126;     , 
1  1924 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 187;    -

 , 22  1923 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 182;   
    , 18  1910 . – 1  1921 . . ( . 

 . ). . -871. . 2. . 160;     , 2  1909 . 
. ( .  . ). . -871. . 2. . 214. .25;     -

, 14  1920 . – 19  1921 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 184;  -
   , 1  1918 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 208; 
   . 14  1920 . – 19  1921 . . ( .  . ).  

. -871. . 2. . 174;     , 15  1920 . – 1  
1927 . . ( .  . ). . -871. . 3. . 186;     

, 15  1922 . – 10  1923 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 224;  
   , 28  1921 . – 16  1927 . . ( .  . ). 

. -871. . 2. . 259;     , 25  1916 . . ( . 
 . ). . -871. . 2. . 243;     , 6   

1908 . – 8  1911 .,  1921 . – 1  1927 . . ( .  . ). . -871. . 2.  
. 260;     , 1  1922 . . ( .  . ).  

. -871. . 2. . 321;     . . ( .   
. ). . 16. . 465. . 2. . 4810;     , 20 

 1922 . – 25  1923 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 312;  -
    , 1  1922 . . ( .  . ). . -871.  
. 2. . 335;     , 3  1911 . – 1  1922 . . 

( .  . ). . -871. . 2. . 361;      
 , 23  1911 . – 1  1922 . . ( .  . ). . -871. . 2.  

. 364;     , 22  1927 . – 1  1927 . . 
( .  . ). . -871. . 2. . 369;     , 17   
1924 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 380;     

, 1  1921 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 384;   
  , 19  1920 . – 19  1921 . . ( .  . ). . -871. . 2. 

. 408;     , 1  1922 . – 1  1925 . . 
( .  . ). . -871. . 2. . 427;     ,  
1921 . – 1  1926 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 429;   -

  , 6  1922 . . ( .  . ). . -871. . 2. . 433;  
   ( ) , 20  1921 . . ( .  . ). 

. -871. . 2. . 443;     , 28  1909 . . 
( .  . ). . -871. . 2. . 440. 
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/  

, ’     
 (  ) 

   
   

1.    -
 (1898–1963),   

1929–1930   ,    

2.    
 (1898–?), , 

  

1927–1930    

3.    
(1892–1938),  

1921–1922  ,    
   

4.   -
 (1874–?),   

1921–1923  ,   , 
   , -

    
5.   -

 (1866–1942),   
1921–1924   ,  , 

 ,   
6.    

(1888–?),  
1928–1929  ,    

7.    
(1852–1935),   

1921–1922  ,    
 ,     

8.    
(1880–?),   

1928–1930  ,   -
,  -    

9.   -
 (1878–1948),   

1921–1925    

10.    
(1883–?),   

1925–1930    

11.    
(1866–1947),   

1921–1926  ,  , 
    

12. -   -
 (1896–1949),   

1921–1922      

13.    
(1878–?),  

1921–1928  ,    

14.     
(1874–1945),   

1926–1930  (   -
 ) 

15.   -
 (1878–1962),   

1921–1922      

16.   -
 (1873–  1944), -
  

1921–1922   

17.  . . (?),   1923–1924   
18.    

(1874–1934),   
1921–1930        

,   /  -
,   

19.   -
 (1879–1926),   

1921–1926   
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Продовження таблиці

20.   -
 (1894–?),  

1929–1930  ,   

21.    (1897–
1938),   

1928–1930      

22.   -
 (1873–1940),   

1921–1929   ,   
,    , 

  
23.    (1887–

1955),  
1924–1929   

24.   -
 (1889–?),  

1928–1930     

25.    
(1902–?),  

1928-1930    

26.  . . (?),  1929–1930   
27.  . . (?),   1929–1930   
28.   -

 (1882–1952),  
1929–1930     

29.   -
 (1848–1921),   

1921     

30.    (1880–
1945),   

1921–1930   

31.    
(1880–?),  

1921–1929  ,  , 
 ,   -

 ,   .   
 ,  ,  

,       
32.    

(1903–?), ,  
1928–1929   ,   

33.    
(1883–?),   

1921–1930   ,   

34.    (1894–1945), 
  

1923–1930  ,   

35.     
(1906–?),   

1928–1930   

36.    
(1888–?),  

1921–1930  ,  , 
 ,  , 

  
37.    

(1905–?),   
1928–1929  ,    

38.    
(1861–1941),   

1922–1930  , ,  
  

39.    -
 (1899–  1956), 

1928-1930  ,   

40.    (1887–
1940),   

1928–1930 -  ,   

41.   -
 (1904–1973),  

1928–1930  ,  , 
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42.   -

 (1888–1981),   
1928–1930   ,   

, -  , 
  

43.    (1868–
1927),  

1921–1927   ,   
,  ,   
,  ,  -

  
 

 :   .  ( .   .). . -129. . 1.  
. 116;   .  ( .   .). . -129. . 1. . 119;   

.  – 1921 .  ( .   .). . -129. . 1. . 130; .   
.  – 1921 .  – 1924 .  ( .   .). . -129. . 1. . 1168; 

.   .  ( .   .). . -129. . 1. . 1249;  
 .  – 18  1923 .  – 1926 .  ( .   .). . -129.  

. 1. . 1056;   .  – 1922 .  – 1925 .  ( .  
 .). . -129. . 1. . 1087;   .  – 9  1926 . –  – 14 

 1928 .  ( .   .). . -129. . 1. . 1104; .   . 
 – 1924/25 .  – 1926/27 .  ( .   .). . -129. . 1., . 1272; -

  .  – 1925 .  – 1927 .  ( .   .). . -129. . 1 
. 1298; .   .  – 14  1923 .  –1926 .  

( .   .). . -129. . 1.  . 1323. 

Продовження таблиці
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(  :      .   . 1923.  
. 5-6. . 111;        1924 . :   

 , 1925. 100 .;        1925 . :  
  , 1926. 79 .;        1926 . : 

   , 1927. 132 .;        
1927 . :    , 1928. 146 .) 

 
 . .      (1924) 

     (1922–1923) 
    (1922–1923) 
    (1922–1923) 

      (1925) 

 . .   . .         
   (1922) 

 . .     (1923) 
     (1923) 

 . .     -   
  (1927) 

 . .      (1922–1923) 
      (1924) 

     (1925) 
     (1925) 
     (1926) 
     (1926) 

 . .      (1922–1923) 
   (1922–1923) 

      (1922–1923) 
   (1922–1923) 

   (1922–1923) 
    . . .  (1924) 
      . ,  

. , .  (1924)  
      (1924) 

 . . .      
 (1925)  

 . .  (1926) 
      (1927) 

 . .     20  1922 . (1923) 

 . .  . .         
(   50-    ) (1922-1923) 

-        
   (1922-1923) 

-     1914 . (1922-1923) 
    (1924) 

 . .    3-    -   
   (1924) 
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-  . .         
    (1922–1923) 

 . .      (1922) 

 . .     416–435   (  
) (1924) 

 . .    Duguit (1922–1923) 
 -  (   30-  ) (1922–1923) 

 . . ,   (1922–1923) 
          

 (  ) (1922–1923) 
        
     (1924) 

   ,     
(1925) 

      (1925) 
     (1925) 

   .     
 (1926) 

 . .        
(1923) 

     (1924) 
-   (1926) 

 

Продовження таблиці
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        1923–1929 . 
 

1923        : 
 1.    (  . .); 

2.   ,      
(  . .). 

     : 
 1.      (  . .); 

2.       (  . .); 
3.          -

      1921 . (  . .); 
4.              

  1921 . (  . .),  
5.     (  . .); 
6.     (  . .); 
7.    (?). 

1924        : 
 1.       (  . .); 

2.   ( . 418 . ) (  . .); 
3.             

 (  . .); 
4.    (  . .); 
5.      (  . .); 
6.       (  . .); 
7.       (  . .); 
8.  ,        

 (  . .); 
9. . 137       (  . .); 
10.         (  . .); 
11.      (  . .); 
12.    (  . .); 
13.         ( -

 . .); 
14.     (  . .). 

     : 
 1.     ’    (  . .);  

2.        (  . .);  
3.       (  . .);  
4.        (  . .);  
5.     (  . .). 

     : 
 1. ’       (  . .);  

2.   (Moral insanitu)   (  . .  
   . . ); 

3.    (  . .); 
4.     (  . .);  
5.      (  . .); 
6.     (  . .) 
7.    ( -  . .); 
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8.      . 79 . 2  ( -  . . );  
9.      ( -  . .). 

1925        : 
 1.           -

   , ’        
   (  . .); 

2.         ( -
 . .). 

     : 
 1.      (  . .); 

2.    (  . .); 
3.   (  . .); 
4.   (  . .); 
5.     (  . .); 
6.  ,      (  . .);  
7.    (  . .).  

     : 
 1.        ( -

 . . ). 
1926        : 
 1.       (  . .); 

2.      (        
) (  . .);  

3.     (  . .); 
4.   ’    (  . .); 
5.        (  . .);  
6.      (  . .); 
7.    (  . .). 

     : 
 1.    (  . .); 

2.   (  . .); 
3. -   (  . .); 
4.       (  . .); 
5.    '  (  . .); 
6.      ’     -

  (  . .); 
7.      (  . .); 
8.     (?); 
9.    (?); 
10.      «  » (?); 
11.     (?); 
12.    (?); 
13.    (  . .);  
14.      (  . .); 
15.      (  . .); 
16.   (  . .); 
17.     (  . .); 
18.     (  . .). 

1927        : 
 1. -      (  . .); 

2.           
(  . .); 
3.     (  . .); 
4.        (  . .); 
5.      (  . .); 

Продовження таблиці
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6.     (  . .); 
7.   (  . .); 
8.       (  . .). 

     : 
 1.      (  . .); 

2.       (  . .). 
     : 
 1.     -     

 (  . .);  
2.    10  (  . .); 
3.    10  ( -  . .);  
4.          
(  . .);  

1928        : 
 1.         (  . .); 

2.      -    
(  . .); 
3.     (  . .); 
4.    (  . .); 
5.    (  . .); 
6.   (  . .); 
7.   (  . .); 
8.       (  . .); 
9.    (  . .) 
10.           
(  . .); 
11. ’   (  . .); 
12.    (  .); 
13.     (  . .); 
14.       (  . .); 
15.       (  . .). 

     : 
 1.       (  . .); 

2.          
(  . .). 

     : 
 1.     (  . .). 
1929        : 
 1.       (  . .). 
     : 
 1.     (  . .). 
     : 
 1.       –    

(  . .) 
  

Продовження таблиці
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        1923–1927 . 
(  :        1924 . :  -

  , 1925. 100 .;        1925 . :  
  , 1926. 79 .;        1926 . : 

   , 1927. 132 .;        1927 . 
:    , 1928. 146 .;       

    10  (1917–1927).   . 1927. . V . . –
LV .) 

 . .   
     (1923) 

    (1923) 
    (1923) 

        (1925) 
    (1926) 

    (1927) 
     (1927) 

         V  . (1927) 
 . .  

       (1921) 
 . .  

«   » .  (1924) 
’     . («   » . ) (1925) 

      (   ) (1925) 
 . .  

        (1925) 
-  . .  

      
     

    71          
            (1924) 

      (1925) 
    .  «  -   

             » (1925) 
 . .  

     (1926). 
    (1927) 

 . .  
   (1926) 

  (1926)  
-     (1927) 
    (1927)  
 . .  

    (1926) 
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