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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Початок ІV ст. до Р.Х. – один із 

найважливіших періодів як в історії Стародавнього Китаю, так і у всесвітній 

історії в цілому. Саме тоді був даний поштовх до кардинальних змін, які 

обумовили потребу в нових управлінських методах, політичному контролі, 

підходах до соціальної організації, формах збору податків, обліку і 

контролю за робочою силою, оновлених завданнях для армії. 

У межах держави Цінь ці зміни були позначені реформами Шан Яна, 

які стали відправною точкою, що засвідчила перехід від доби Чуньцю до 

періоду Чжаньго і, по суті, започаткували зміни епох та обумовили 

подальший розвиток. Реформи Шан Яна  дали поштовх до кардинальних 

новацій у сфері політики, ідеології, системи управління, філософській і 

юридичній думці епохи, військовій справі, культурі, у всьому 

світосприйнятті тогочасного суспільства з огляду на «виклики» і загрози, які 

постали перед соціумом та потребували нагальної «відповіді». Окрім цього, 

вони сприяли формуванню китайської трудової етики.  

Від часу реформаторських діянь Шан Яна (390-338 рр. до Р.Х.) 

пройшло вже майже дві з половиною тисячі років. Незтерте часами і епохами 

ім’я державного діяча китайської стародавньої доби знаходиться у перших 

рядах творців китайської держави, які формували основи державної 

політики, її методів управління, моделей розвитку, закладали основи 

тисячолітньої державницької традиції. 

Наразі важливим є дослідження процесів, що домінували у 

китайському суспільстві доби Чжаньго, аналіз співіснування влади правителя 

держави і «старої» родової аристократії в межах Цінь – з одного боку, та 

гострої боротьби за гегемонію між «сімома найсильнішими» у системі 

правлячої династії Східна Чжоу – з іншого. Не менш актуальною є проблема 

ґенези китайської держави, континуітету її розвитку, одним із фундаторів 

якої був Шан Ян. Вивчення витоків китайської держави дозволить поглибити 

розуміння причин реформаторського руху Стародавнього Китаю і реформ 

Шан Яна зокрема. 

У всесвітній історіографії реформи Шан Яна залишаються не 

достатньо дослідженими. У студіях українських науковців феномен реформ 

Шан Яна також не отримав ґрунтовного та комплексного вивчення. Саме 

тому цілісне дослідження зазначеної наукової проблематики є важливим для 

української історіографії. Тож цілком логічним є намагання автора 

доповнити доробок вітчизняної історичної науки, синології у сегменті 

перегляду низки існуючих стереотипів на основі нового прочитання та 

осмислення першоджерел. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в контексті розробки науково-дослідної теми 

кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  «Суспільства 



давньої, середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина» 

(номер державної реєстрації 0116U007146). 

Метою роботи є дослідження головних складових, початків, етапів 

здійснення і результат реформ, які були проведені у державі Цінь Шан Яном. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних 

наукових завдань: 

- з’ясувати стан наукової розробки проблеми та проаналізувати її 

джерельну базу; 

- розкрити політичні та соціальні трансформації періоду Чуньцю 

(«Весни і осені»); 

- дослідити соціально-політичний розвиток Китаю у період Чжаньго 

(«Воюючі держави»); 

- висвітлити реформаторські пошуки у Стародавньому Китаї; 

- уточнити походження назви «легізм» (фа цзя), початок і етапи 

формування цього суспільно-політичного вчення Стародавнього Китаю; 

- розкрити витоки ідей Шан Яна у трансформаційних процесах 

історичної доби; 

- простежити зміст, характер, основні напрями реформ за урядування 

Шан Яна; 

- визначити практичні результати та ключові здобутки у процесі 

здійснення перетворень Шан Яном; 

- проаналізувати зв’язок між теоретичними напрацюваннями 

представників суспільно-політичної течії фа цзя і практичними кроками. 

Об’єктом дослідження є історія Стародавнього Китаю доби Чуньцю –

Чжаньго. 

Предметом дослідження є внутрішньополітичні і зовнішньополітичні 

стратегії держави Цінь у контексті суспільно-економічної і військової 

модернізації, які були запропоновані і реалізовані реформатором Шан Яном. 

Хронологічні межі роботи охоплюють період від VI до середини IV ст. 

до Р.Х. Встановлення верхнього рубежу обумовлене завершенням 

реформаторських кроків, які згодом призвели до посилення держави Цінь у 

добу Чжаньго і в подальшому стали фундаментом для об’єднання шістьох 

могутніх держав довкола реформованої Цінь та, власне, страти самого 

реформатора Шан Яна. Нижня межа пов’язана із добою Чуньцю – періоду, 

за якого почалися політичні та соціальні трансформації тогочасного 

давньокитайського суспільства. 

З метою визначення передумов реформ Шан Яна на основі ранньо-

легістських уявлень, його витоків, а також для висвітлення еволюції цього 

суспільно-політичного вчення у контексті розвитку суспільно-політичних 

течій, інтелектуального надбання стародавньої доби та розвитку власної 

концепції управління державою і народом зроблені відповідні історичні 

екскурси. 

Географічні межі дослідження охоплюють етнічну територію хуася 

«носіїв китайського світу і традицій» як формуючий елемент китайського 

етносу у долині Великої китайської рівнини. Саме на цих теренах 



розгорталися основні події, пов’язані з виникненням, розвитком і 

реалізацією системних реформаторських змін у державі Цінь доби Чжаньго, 

а також решти шести впливових держав Вей, Хань, Чжао, Ці, Чу, Янь у 

зазначений період. 

Теоретико-методологічна база дослідження. У роботі 

використовувався комплекс загальнонаукових методів, обумовлений метою 

та завданням дисертаційного дослідження, його об’єктом та предметом. 

Методологічну основу дослідження становлять принципи історизму та 

системності. При роботі з різнотипними джерелами використовувалися 

наступні методи: гносеологічний, історико-філософський, хронологічний, 

історико-генетичний та компаративний методи. Залежно від виконання 

конкретних завдань на певних етапах дослідження використані такі 

методологічні підходи й методи як системно-структурний, порівняльно-

історичний, герменевтичний, аналогії, аналізу і синтезу, сходження від 

абстрактного до конкретного, структурно-логічного моделювання, 

інтерпретації, критики історичних джерел тощо. 

Хронологічний метод (опис явищ і подій у часовій послідовності) та 

історико-генетичний (встановлення генетичних зв’язків між подіями та 

явищами, що відбуваються) дали можливість простежити дії «акторів» (семи 

найсильніших держав) у добу Чжаньго у зв’язку зі зміною загальної ситуації 

у Піднебесній в часи правління династії Чжоу. 

Компаративний метод у дослідженні певним чином поєднується із 

системним підходом, оскільки шляхом порівняння було виявлено загальне й 

особливе, а також причини цих подібностей і розходжень, зміни, що 

відбулися. При цьому зіставлялись рівні та етапи розвитку досліджуваного 

об’єкту, визначались тенденції розвитку. Використаний у дисертації 

компаративний метод аналізу дозволяє з’ясувати зміст трансформації 

китайської політичної концепції та провідних «акторів» історичної доби. 

Застосування івент-аналізу й критичне осмислення тексту при роботі з 

історичними джерелами (історичних хронік), авторських трактатів 

зумовлюють наукову об’єктивність та достовірність результатів дослідження. 

Вивчення ж окремих напрямів політики держави Цінь базувалося на 

поєднанні методів та засобів із концепції діалектичного взаємозв’язку 

внутрішньої й зовнішньої політики, а також аналізу процесів формування та 

здійснення політики держави Цінь у часи правління Сяо гуна (381-338 рр. до 

Р.Х.). Використання методу контент-аналізу в роботі з текстами джерел 

передбачало врахування ідейної та концептуальної спрямованості авторів.  

Системний аналіз пояснює відносини держави Цінь із рештою шести 

найсильніших держав «китайського світу». У рамках системного підходу 

продемонстрована взаємна обумовленість поведінки держав Цінь, Ці, Чу, 

Вей, Хань, Чжао та Янь на основі існуючих закономірностей у зв’язках між 

ними як складовими існуючої системи. 

Методологічна основа дисертації базується на загальноприйнятій 

концепції суспільного розвитку та конкретно історичного аналізу 

дослідження джерел, що дало змогу всебічно розкрити особистість Шан Яна, 



проаналізувати його діяльність, теоретичні напрацювання та практичні кроки 

реалізації.  

В ході дослідження був використаний міждисциплінарний підхід до 

історії, політології, що дало можливість розглянути проблему в різних 

площинах. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у таки положеннях.  

Вперше: 

- у вітчизняній історичній науці предметом комплексного, спеціального 

дослідження стали реформи Шан Яна на основі читання та тлумачення 

автентичних давньокитайських текстів; 

- введено в науковий обіг частину джерел, що розкривають сутність і 

перебіг реформ у державі Цінь в період Чжаньго; 

- на основі широкого кола джерел і наукової літератури проведено 

всебічний аналіз реформаторської діяльності в період Східна Чжоу; 

- з нових позицій висвітлено процес протікання трансформаційних змін в 

Стародавньому Китаї в період VI - IV ст. до Р.Х.; 

- простежено значення цих змін для політичного утвердження держави 

Цінь в якості «гегемона» в межах правлячого чжоуського дому на етапі 

здійснення реформ Шан Яна; 

- здійснено аналіз суспільно-політичних ідей школи фа цзя (легістів) і 

ключових концептів представника цієї течії Шан Яна у контексті основних 

етапів його суспільно-політичної діяльності та у тісному зв’язку з епохою. 

Уточнено: 

- положення про причини посилення держави Цінь у період правління 

Сяо гуна доби Чжаньго на етапі здійснення реформ Шан Яном; 

- наукове уявлення про систему «ба» («гегемонство»), «державу-го» 

«бінь ке» («гостьових міністрів»), представників суспільного прошарку «ши» 

(«книжників»), суспільно-політичну течію фа цзя «легізм»; 

- наукові підходи щодо обставин формування моделі й особливостей 

розвитку держави Цінь в період Чжаньго; 

- оціночні судження про особистість реформатора Шан Яна. 

Набули подальшого розвитку: 

- систематизація історичних джерел з проблеми дослідження; 

- ідеї щодо вивчення наукової літератури з обраної теми. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані в діяльності наукових та освітніх установ. 

Матеріали дослідження можуть знайти практичне використання у рамках 

навчального процесу у вищих навчальних закладах України при підготовці 

підручників, навчальних посібників та науково-методичних рекомендацій, у 

процесі розробки навчальних курсів лекцій з історії Стародавнього Китаю, а 

також при викладанні навчальних курсів всесвітньої історії, світової 



політики, країнознавства, суспільно-політичних концепцій Стародавнього 

Китаю, китаєзнавства тощо. Вони можуть стати основою для написання 

монографій, узагальнюючих праць з історії Китаю.  

Переклади оригінальних джерел з китайської мови, виконані в рамках 

дослідження, можуть бути основою інших наукових студій та збагачують 

українську синологічну науку зарубіжними автентичними пам’ятками. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення 

дисертаційного дослідження були представлені у наукових доповідях на 7 

конференціях: Міжнародній науковій конференції молодих учених «Дні 

науки історичного факультету» (Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, м. Київ, 12 квітня 2012 року); ІV Міжнародній науково-

практичній конференції «Всесвітня історія та актуальні проблеми 

міжнародних відносин», присвяченій пам’яті професора Г.Л. Бондаревського 

(Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Луганськ, 

9-10 квітня 2013 року); VІ Міжнародній науковій конференції молодих 

учених «Дні науки історичного факультету» (Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 25 квітня 2013 року); 

Міжнародній науковій конференції «Проблеми джерелознавства, 

історіографії та історії Сходу», присвяченій пам’яті професора В.М. Бейліса 

(Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка», м. Луганськ, 15-16 травня 2013 року); IV Міжнародній науковій 

конференції «Актуальні проблеми історії стародавнього світу» (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, 16-17 травня 2013 

року); IX науковій конференції «Китайська цивілізація: традиції та 

сучасність. Перспективи соціально-економічного та політичного розвитку 

КНР в ХХІ столітті» (ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет ім. Вадима Гетьмана», м. Київ, 22 вересня 2015 року), ІХ 

Міжнародній науковій конференції молодих учених «Дні науки історичного 

факультету» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. 

Київ, 21 квітня 2016 року). 

Публікації. Основний зміст та результати дисертаційного дослідження 

відображені у 13 публікаціях: 6 наукових статтях (з яких 5 статей у фахових 

виданнях України, 1 стаття у зарубіжному журналі), 7 публікаціях в наукових 

збірниках та матеріалах конференцій. 

Структура дисертації обумовлена об’єктом, предметом, метою та 

завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. Загальний 

обсяг тексту дисертації складає 265 сторінки, з яких основна частина – 210 

сторінок, список використаних джерел та літератури – 28 сторінок, додатки 

на 27 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

визначено зв’язок роботи з науковими програмами, окреслено мету та 

завдання, а також об’єкт, предмет і методи дослідження, розкривається 



наукова новизна і теоретико-методологічна база роботи, визначені його 

хронологічні та географічні межі, подано практичне значення отриманих 

результатів, визначено апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Джерела та історіографія дослідження» 

розглядається джерельна база та стан наукової розробки теми. 

Підрозділ 1.1. «Джерельна база дослідження» присвячений комплексній 

характеристиці джерел, які стали основою для вирішення завдань дисертації. 

Джерельна база дослідження репрезентована передусім пам’ятками, які 

можна розділити на чотири групи: наративні, документальні, археологічні, 

нумізматичні. До групи наративних (оповідних) джерел належать: хроніки, 

аннали, авторські трактати, реляції, збірки. Найціннішими із них, з огляду на 

фактологічну інформативність про реформи Шан Яна, територіальне 

розташування Цінь, ціньський устрій, оцінки його результатів і досягнень у 

цьому державному утворенню, які формують нашу групу наративних джерел, 

є китаємовні твори: науково-історична праця «Ши цзі» («Історичні записи») 

Сима Цяня (145 або 135 – бл. 86 рр. до Р.Х.), праця «Цянь Хань шу» 

(«Історія ранньої [династії] Хань») історика Бань Ґу (32-92 рр. після Р.Х.), 

що належить до жанру «династичних літописів», історично-літературний 

збірник «Го юй» («Промови держав»), літопис китайської класичної 

літератури «Чжу шу цзі нянь» («Бамбукові аннали»), збірка різносюжетних 

матеріалів «Чжаньго це» («Плани воюючих держав»), енциклопедичний 

збірник «Люй ши чуньцю» («Аннали Люй Бувея»), реляції  чиновника 

ханьської династії Цзя І (200-168 рр. до Р.Х.) у вигляді «Го Цінь лунь» («Про 

недоліки Цінь»), один із тринадцяти канонічних творів конфуціанської думки 

«Чуньцю Гун Ян чжуань»
 
(«Коментар [пана] Гун Яна до [хронік] Чуньцю»). 

Ключовим є авторський політичний трактат «Шан Цзюнь шу» («Книга 

Шан Цзюня»), у якому відображені погляди та ідеї самого Шан Яна – 

державного діяча і реформатора Стародавнього Китаю щодо методів 

управління державою, розкриті шляхи здійснення перетворень та посилення 

держави. 

Другу групу писемних джерел становлять документальні пам’ятки. 

Особливо цінні епіграфічні джерела та палеографічні знахідки, написи на 

самих різноманітних матеріалах: бронзі і залізі, камені і нефриті, бамбуці, 

глині, дереві, які проливають світло про життя різних соціальних верств і 

охоплюють надзвичайно широке коло питань: регіональні та 

загальнодержавні адміністрації, правові питання, політичні взаємини, 

стосунки між державами, міждержавні союзи та багато інших тем. До 

документальних пам’яток відносяться також юридичні документи, пам’ятки 

діловодства, законодавчі тексти, акти, матеріали про систему покарань 

держави Цінь тощо. Документи суттєво доповнюють та уточнюють 

інформацію, що дозволяє проводити верифікацію наративних джерел. 

Не менш важливі археологічні джерела – матеріали та результати 

археологічних досліджень міст і некрополів Ціньської та Ханьської доби. 

Також ця група джерел містить автентичну інформацію про час утворення 

поселень, адміністративних центрів держав Чжаньго, їхню матеріальну і 



духовну культуру, етнічний склад, економіку, систему мір і ваги, ритуальну 

традицію тощо. До того ж, ця категорія джерел щороку зростає, 

поповнюючись матеріалами все нових археологічних досліджень. До нових 

історичних артефактів, які стали доступними для науковців у кінці ХХ – на 

початку ХХІ ст. завдяки археологічним здобуткам, слід віднести 

палеографічні законодавчі тексти, які проливають світло і відкривають нові 

можливості для вивчення доби Чжаньго та держави Цінь зокрема. Такими 

джерелами з історії держави Цінь періоду  Чжаньго є «Бамбукові тексти з 

Шуйхуді періоду Цінь», «Бамбукові тексти з Ліє періоду Цінь», «Бамбукові 

тексти з Чжанцзяшань [поховання] періоду [династії] Хань», зразки 

тодішнього діловодства та юридичні пам’ятки (закони держави Цінь, ділові 

папери ціньської та раннєханьської доби, початки яких ведуть до Шан Яна). 

Ці матеріали надзвичайно важливі з огляду нашого дослідження у сфері 

управління, економіки, законодавства, військових справ періоду кінця 

Чжаньго, періоду династії Цінь та ранньої ханьської доби. З цього комплексу 

документальних джерел ми виокремили законодавчі акти, які 

характеризують етапи суспільно-господарського розвитку.  

Нами були також залучені нумізматичні джерела. При вивчені їх ми 

аналізували монети як засоби розрахунку, які використовувала кожна із 

держав періоду Чжаньго, включно з державою Цінь та досліджували їх 

шлях до уніфікованої грошової одиниці більш пізньої доби. Мова йде про як 

монети у формі мотик, лопат, монети-ножі, так і про «Ціньські монети 

округлої форми», які були нещодавно знайдені під час археологічних 

розкопок. 

Наявний комплекс джерел дає нам змогу верифікувати дані та дозволяє 

вирішити поставлені перед дослідженням завдання. Однак, відомості про 

реформи Шан Яна у них є фрагментарними і представлені поодинокими 

даними, жодна окремо взята типологічна група джерел не є самодостатньою. 

Саме тому для вирішення поставленої мети і завдань дисертаційного 

дослідження необхідне застосування комплексного підходу при роботі з 

наявним корпусом джерел. 

У підрозділі 1.2. «Стан наукової розробки проблеми» досліджено стан 

наукової розробки теми в працях зарубіжних та вітчизняних науковців ХІХ-

ХХІ ст., автори яких так чи інакше торкалися питання реформ Шан Яна. 

Встановлено, що основна увага дослідників була приділена окремим 

суспільним і господарським явищам та їх взаємозв’язкам. 

Підрозділ згрупований та систематизований за наступники напрямками, 

які виокремленні у кілька груп: а) підсумково-узагальнюючі концептуальні 

праці; б) роботи, присвячені вузловим аспектам обраної тематики; в) студії 

щодо конкретних сюжетів в рамках дослідження. 

Першу групу робіт складають узагальнюючі праці та фундаментальні 

твори, в яких закладено засади наукових підходів, сформовано основний 

категоріальний апарат, визначено хронологічні рамки, принципи наукового 

пізнання, напрями концептуального осмислення. Другу групу представлено 

науковими працями, які присвячені ключовим аспектам досліджуваної нами 



проблеми. Третю групу формують студії, присвячені окремим сюжетам у 

контексті досліджуваного питання. До них ми відносимо публікації, 

присвячені географічним, матеріальним, соціальним, світоглядним, 

релігійним та іншим аспектам. 

Дослідники ХІХ – початку ХХ ст. більше займалися ідентифікацією та 

виданнями джерел (Е. Шаванн, В.П. Васильєв, Дж. Легг), аніж розробкою 

проблемних питань. З іншого боку, вчені зазначеного періоду, попри всю 

фрагментарність і певну безсистемність досліджень періодів Чуньцю і 

Чжаньго, сформулювали і поставили перед наукою низку проблемних питань 

доби держави Цінь, а також ними було запропоновано шляхи їх розв’язання. 

Першовідкривачем у вивченні питання реформ Шан Яна в світовій 

історіографії став на початку ХХ ст. російський орієнталіст Санкт-

Петербурзського університету О.І. Іванов. У своїй праці присвяченій 

політико-філософській школі фа цзя (легістів) критично дослідив ключові 

принципи та ідеї засновників легізму Гуан Чжуна, Шан Яна, Хань Фея. 

Дослідження російського орієнталіста чи не вперше подає аналіз «Шан 

Цзюнь шу» («Книги правителя Шан») і реформ Шан Яна, започаткувавши 

наукове осмислення проблеми. 

20-40-ті роки ХХ ст. відзначилися тим, що академічні диспути навколо 

питання реформ Шан Яна, його особистості, легістських теорій державного 

контролю над економікою та посилення армії велися представниками різних 

наукових шкіл Європи (О. Франке, А. Форке, А. Масперо, М. Гране, Е. 

Балаш), Азії (Фен Юлань), найбільшого прогресу було досягнуто 

представниками Нідерландської синологічної школи (м. Лейден), зокрема 

Я.Ю.Л. Дайвендаком – першим перекладачем на англійську мову 

давньокитайської пам’ятки  «Шан Цзюнь шу» («Книга правителя Шан»). 

Роботи, присвячені дослідженню змісту, методології побудови, тлумаченню, 

інтерпретації та оцінювання впливу трактату «Книга правителя Шан» 

належать Л.С. Васильєву, Л.С. Переломову, М.С. Целуйко, Ю.А. Пінесу, 

М.Е. Льюїсу, Ян Куаню, Лю Цзехуа, Ши Лею, Гао Хену та іншим 

дослідникам. 

З 50-60-х років ХХ ст. починається новий етап вивчення історії держави 

Цінь, реформаторського руху доби Чжаньго і окремих знакових 

представників, ідеологічних засад перетворень, історії китайського права, 

зокрема «ціньського» права через призму нових археологічних знахідок. 

Основні відкриття пов’язані з роботами В.А. Рубіна, Л.С. Переломова, В.М. 

Штейна, С.Л. Тихвинського, К.В. Васильєва, Ян Жунго, Шан Юе, Го Можо, 

Фен Юлань, Х.Г. Кріла, Д. Бодде, М. Льове, А.Ф.П. Хульсве, Г. Шелаха, Л. 

Вандермерша, Дж. Нідема. У ці ж роки розпочався соціально-економічний 

етап досліджень, коли у своїх працях А.В. Меліксетов, Фань Веньлань та 

інші розглянули комплексну характеристику суспільно-політичного, 

соціально-економічного життя китайського суспільства впродовж всієї 

історії. У тісному зв’язку з цим розглядаються події у період Східна Чжоу, 

держави Цінь, проаналізовано їх взаємозв’язок з розвитком держави Цінь і з 

подальшими процесами розвитку китайської держави. 



Із кінця 80-х початку 90-х років ХХ ст. починає посилюватися інтерес до 

конкретного вивчення держави Цінь, реформатора Шан Яна, окремих 

державних утворень у складі Чжоуського Китаю і їх взаємини зі правлячою 

династією Стародавнього Китаю, життя тієї епохи з урахуванням специфіки 

мислення людей конкретного історичного періоду, становлення та розвиток 

політичної ідентичності правлячої династії Чжоу (Р.В. Вяткін, В.С. Таскін, 

Е.Л. Шонессі, В.В. Величко, М.Ю. Ульянов, Лю Цзехуа). Тоді ж вчені (С.Р. 

Кучера, В.В. Малявін, Л. фон Фалькенхаузен, М. Керн) почали застосовувати 

комплексний підхід до його вивчення. Багато уваги приділялося 

політичному, економічному, господарському, культурному і повсякденному 

аспектам життя тогочасної доби (М.В. Крюков, М.М. Чебоксаров, М.В. 

Софронов, Ю.Л. Кроль). 

2000-ні роки поклали початок вивчення внутріполітичної історії 

найбільш впливових «держав-го» в контексті конкурентної боротьби і 

масштабних змін епох, висвітлення причин та передумов пошуків 

інтелектуалів доби Чуньцю та Чжаньго (Л.С. Васильєв, Фу Чженюань, Сюй 

Чжоюнь, М. Льюіс, Ч. Санфт, М.С. Целуйко, М.Ю. Ульянов). 

Найґрунтовнішими працями у цій галузі є дослідження М.С. Хаютіної, Ю.А. 

Пінеса, Р.Д.С. Йейтса, П.Р. Голдіна. 

У вітчизняній історіографії на жаль, досі немає жодних праць з історії 

реформаторського руху доби Чжаньго Стародавнього Китаю, окрім 

навчального посібника авторського курсу лекцій «Історія Стародавнього 

Сходу», виданого професором О.П. Крижанівським у Києві в 1996 р., який 

перевидавався кілька разів, де було враховано особливості політичного, 

господарського, соціального, інтелектуального життя стародавньої доби 

Китаю та було викладено матеріал щодо реформ Шан Яна з урахуванням 

сучасних трактувань окремих зарубіжних дослідників. 

Розробці певних аспектів теми дослідження були представлені 

професором В.Г. Косминою присвяченні китайській цивілізації. Зокрема, в 

монографії «Проблеми методології цивілізаційного аналізу історичного 

процесу». Автор досліджує передумови і причини (соціальні процеси, зміна 

природно-кліматичних умов, широке застосування іригації, нових видів 

знарядь праці, амбіції багатьох «чжухоу» стати самостійними «ванами» в 

своїх уділах), що призвели до розпаду донедавна єдиної у системі Західного 

Чжоу держави і перехід до тривалих міжусобних війн в системі Східного 

Чжоу у період Чжаньго. Як наслідок цих змін і нових обставин – це 

поштовх розвиткові суспільно-політичної та філософсько-етичної думки 

доби.  

Водночас після появи їх монографій та наукових праць до теми 

особистості Шан Яна та реформ, які він провів у державі Цінь вітчизняні 

історики не зверталися. 

Поряд з вище зазначеними дослідженнями, праць, які б комплексно 

розглянули реформи Шан Яна, висвітливши поєднання соціальних, 

економічних, державних, суспільно-політичних, військових та ідеологічних 

явищ, не вистачає. 



Другий розділ дисертації «Соціально-політичні трансформації у 

Китаї в VI-IV ст. до Р.Х.» складається з трьох структурних підрозділів і 

включає студії щодо змін у зазначену історичну добу. 

У підрозділі 2.1. «Політичні та соціальні трансформації періоду 

Чуньцю («Весни і осені»)» прослідковано зміну підходів до суспільного 

розвитку.  

До 771 р. до Р.Х. Стародавній Китай був більш менш єдиною країною, 

хоча мав локальні моделі розвитку (держава Лу, Ці, Цзінь), проте вже у 

наступний період (Східна Чжоу) роздробленість була значною, що знайшло 

своє відображення у пошуку моделей реінтеграції і руху в напрямку 

унітарної держави. Кожна із найсильніших держав доби чи то Цзінь, чи Чу, 

чи Ці, чи Цінь намагалася розширити сферу домінування, використовуючи 

систему «ба» («гегемонство»), конкуруючи за політичне лідерство та 

виробляючи власні моделі розвитку. Проте сама система «гегемонства» ще 

не склалася, а лише перебувала на стадії формування. Відзначено що, 

залишалася численна група малих за розміром і впливом на процеси держав, 

які у наступний період були остаточно поглинуті. Натомість статус 

правлячого дому Чжоу мав тенденцію до скорочення власних повноважень. 

Суттєво змінився і політичний ландшафт всередині системи, який 

характеризувався заміною старих на нових політичних гравців. У 453 р. до 

Р.Х. держава Цзінь фактично перестала існувати. Її землі були розділені між 

трьома новоствореними володіннями – Чжао, Вей, Хань. Процес розпаду 

тривав продовж п’ятдесяти років і закінчився у 403 р. до Р.Х. 

Виявлено, що Стародавній Китай увійшов у період поліцентризму і 

перманентних військо-політичних змагань. У сфері економіки, відзначаємо 

прогрес у землекористуванні, інтенсифікації торгівлі, зростання кількості 

міст і площ займаних під поселення. Відбувається формування нових 

адміністративних утворень областей (цзюнь) та повітів (сянь). Система 

управління будувалася на васальних відносинах, коли на місцях 

призначалися ставленики по спадковій лінії і родинним кровним зв’язкам. 

Система отримала назву «цзун фа» («система родинних зв’язків»). Правителі 

призначали міністрів (цінів) і чиновників на високі управлінські посади та 

посадовців найнижчої управлінської ланки «ши» – за звичай родичів, на яких 

покладалося вирішення різного роду адміністративних питань. 

У підрозділі 2.2. «Соціально-політичний розвиток Китаю у період 

Чжаньго («Воюючі держави»)» розглянуто особливості розвитку кожного із 

семи найсильніших держав-го епохи. Цей період характеризувався 

затяжними військовими конфліктами, протистояннями та створенням 

військових союзів. Разом з тим, ці державні утворення почали поступового 

відходити від догмату чжоуцентризму, що було притаманно попередній 

епосі, посилюючи таким чином відцентрові сили. У той же час це був період 

радикальних змін та новацій у економіці, політичній структурі, ідеології. 

Саме в цей період відбувається подальше ослаблення правлячого дому Чжоу 

та формування семи «найсильніших» держав в Піднебесній – Ці, Чу, Вей, 

Хань, Чжао, Цінь, Янь. Проведення політичних, економічних, військових 



реформ по-своєму підсилили кожне із державних утворень. Серія 

радикальних реформ у кожній з зазначених держав привели до занепаду ери 

старої аристократії. Нова еліта втрачала спадкову природу і включала до 

своїх членів вихідців з низової аристократії «ши» («книжники») і «бінь ке» 

(«гостьових міністрів»),
 
які згодом займали посади на найвищих щаблях 

управління. По суті «ши» і «бінь ке» стали основою і сформували 

майбутні чиновницькі кадри на усіх адміністративних рівнях. Ця 

практика набула широкого застосування і стала звичною для усіх 

найсильніших держав доби Чжаньго. 

Було виявлено зміни підходів у тлумаченні концепції системи «ба» 

(«гегемонство»). Старі підходи управління не відповідали формату нових 

відносин. Тактика ведення війни вимагала знищення супротивника, суттєве 

заглиблення на територію ворога і її захоплення. Необхідні були нові стратегії, 

вишколені військові утворення та численні резерви провізії. Все це змусило еліту 

того часу усвідомити важливість політичних, соціальних економічних, 

адміністративних та військових змін. 

У підрозділі 2.3. «Реформаторські пошуки у Стародавньому Китаї» 

розглядається ґенеза розвитку ідей та складність пошуку відповідей на 

виклики епохи історичного розвитку. Розквіт суспільно-політичної думки 

другої половини I тис. до Р.Х. співпадає у часі з формуванням основних 

політичних вчень Стародавнього Китаю. Серед них: конфуціанство, моїзм, 

легізм, даосизм, представники логіки, натурфілософи та інші. Більшість з них 

намагалися запропонувати власне бачення концепції державного управління 

з огляду на виклики, з яким зіткнулося чжоуське суспільство. Найбільш 

послідовними у цьому були представники конфуціанської школи і практики 

теорії фа цзя (легістських методів управління), які здійснили визначальний 

вплив на теорію держави та права. 

Виявлено, що із розділенням держави Цзінь (453-403 рр. до Р.Х.) на три 

окремі територіальні утворення (Вей, Хань, Чжао) в історії Стародавнього 

Китаю завершився період Чуньцю «Весни і осені». З V ст. до 221 р. до Р.Х. 

тривав період Чжаньго, який характеризувався затяжними військовими 

конфліктами, протистояннями та створенням військових союзів. На основі 

дослідження історичних пам’яток, констатовано, що це був період 

трансформацій і новацій у економіці, політичній структурі, ідеології, а також 

технологічних, демографічних, управлінських, військових, кліматичних змін, 

які вплинули на суспільний розвиток. У сукупності ці зміни можуть 

розглядатися як ознаки зародження «нової» цивілізації, надалі практично 

незмінної впродовж тисячоліть, основною ознакою якої був перехід від 

існуючих традицій до появи перших паростків централізованої держави з 

головним елементом – наявністю чиновницько-бюрократичного апарату, 

підвалини якого були закладені значно раніше.  

Легісти вийшли на політичну арену і стали важливою складовою нової 

політичної системи, яка лише формувалася та сприяли діям по централізації 

влади правителем. В ході дослідження була вироблена дефініція поняття «фа 

цзя» (легізм), яка стала синтезом функціонального та поведінкового підходів 



в теорії управління державою. Для використання цього поняття у 

дослідженні було враховано чітке розмежування між політичним та 

академічним розумінням цього явища. На нашу думку, виникнення легізму 

пов’язано з пошуком доктрини оптимальної системи управління державою і 

реагуванням на виклики Чжоуської епохи, яка суттєво трансформувалася. На 

наше припущення, саме це мало вирішити теоретичні напрацювання легістів 

або більш вдалий варіант – реформаторів-адміністраторів. 

Третій розділ «Суспільно-політичні перетворення у державі Цінь» 

складається з трьох підрозділів і розкриває сутність трансформаційних 

процесів доби в бачені Шан  Яна, досліджує суспільно-політичні реформи в 

державі Цінь, характеризує практичні результати та історичні наслідки 

реформ. 

Підрозділ 3.1. «Ідеї Шан Яна у трансформаційних процесах» висвітлює 

внутрішньополітичні та зовнішні фактори, які вплинули на формування 

характерної моделі розвитку держави Цінь. Був досліджений характерний 

інструмент політики Шан Яна – теорія про «Єдине» (посилення держави 

шляхом двох засобів – війни і землеробства), завдяки якому вдалось 

збудувати внутрішній та зовнішньополітичний курс, двох визначальних 

полюсів політики посилення цього державного утворення. Як показав аналіз, 

для того, щоб досягти «Єдине» Шан Ян реалізував конкретні кроки 

(посилення ролі закону, авторитет і економічна міць правителя, збільшення 

виробництва продовольства, нарощування військової потуги) завдяки 

засобам (розширення орних земель за рахунок цілини та пусток, економічне 

стимулювання та надання пільг у сфері землеробства, заохочення міграції з 

сусідніх держав і збільшення трудових ресурсів, перерозподіл землі і 

наділення нею прямого виробника, запровадження фіксованого зернового 

податку, боротьба і протидія спекуляції, регулювання цін), які привели до 

економічного і військового посилення, паралельно сформували новий 

соціальний порядок (ліквідація сімейно-кланових колективів, чітка вертикаль 

чиновницько-бюрократичного апарату підпорядкованого правителю, 

чиновницькі посади і ранги знатності, винагороди і покарання, доноси і 

система стеження один за одним). Разом з тим, Шан Ян постав як поборник 

сильної централізованої держави, авторитету правителя, жорстких, проте не 

жорстоких законів і регулюючих норм. Важливу роль у формуванні моделі 

політики та поведінки Цінь на Великій китайській рівнині зіграли 

особливості ціньського суспільства та внутрішньополітична культура. 

Значним чинником у формуванні політики виявився принцип формування 

єдності, який закладено у сутності ціньської державності, що протягом цього 

часу сприяв розвитку «ціньського духу», досягнення суспільного консенсусу, 

діалогу і регламентованої економічної та військової політики. 

У підрозділі 3.2. «Суспільно-політичні реформи Шан Яна у державі 

Цінь» аналізується трансформація суспільного розвитку держави Цінь у 

другій половині – середині IV ст. до Р.Х., формування державної політики у 

сфері економіки, суспільних відносин, управління, фіскальної системи, 

укріплення військового потенціалу на основі комплексних реформ, 



запропоновані головним міністром Шан Яном на основі методів суспільно-

політичної течії фа цзя (легістів). Завдяки ним було покладено край 

архаїчним формам, які стримували розвиток держави Цінь.  
Враховані історичні чинники, які сприяли зміні пріоритетів безпеки і 

розвитку на користь посилення військового компоненту і державного 

регулювання економіки, що було підкріплено тотальною перебудовою усіх 

без винятку суспільних відносин і управлінських практик. Особлива увага 

приділяється аналізу реалізації Шан Яном задуму по досягненню «ба дао» 

(«шлях гегемона») у Піднебесній, по суті статусу ключового політичного 

гравця. Таким чином, на середину IV ст. до Р.Х. зміна економічної, 

управлінської, соціальної, адміністративної, політичної систем сприяла 

тому, що держава Цінь закріпила за собою статус найсильнішого 

державного утворення періоду Чжаньго, створивши підмурівки 

управлінських практик китайської держави на століття вперед, заклавши 

основи китайської цивілізації. 

У підрозділі 3.3. «Практичні результати та історичні наслідки» 

студіюється реалізація ідей посилення держави Цінь та розкриваються 

головні особливості впровадження їх на практиці Шан Яном. 

Не маючи значного досвіду реалізації концепції управління, 

реформатор Шан Ян, де в чому запозичивши елементи моделей і досвід 

трансформацій суспільного розвитку інших державних утворень епохи, 

зокрема вивчив та використав принципи управління держав Ці, Цзінь 

(пізніше Вей) на шляху реформування, здобутої освіти, власних переконань 

та сформованих ідеологічних засад створив модель розвитку держави Цінь у 

вигляді комплексних заходів по формуванню «ідеальної» держави на основі 

власного бачення з метою ефективного державного управління, яка раніше 

чітко не прослідковувалася і не була до певної міри зрозуміло 

структурованою.  

Слід відзначити, що засади політичної теорії управління державою, що 

домінували у Китаї впродовж всього періоду імператорського Китаю, були 

закладені за доби Чжаньго. Впродовж багатьох століть китайської історії 

реформи Шан Яна вивчалися китайськими можновладцями та теоретиками 

посилення державного управління з огляду на його власну теорію 

управління. 

 

ВИСНОВКИ 

- У дисертаційному дослідженні проведено теоретичне узагальнення 

та вирішено наукові завдання, які полягають у висвітленні комплексу питань, 

пов’язаних з перебігом реформ у державі Цінь, які здійснив головний міністр 

Шан Ян у Стародавньому Китаї у IV ст. до Р.Х. Аналіз історіографії 

свідчить, що ця тема донині не була предметом окремого комплексного 

наукового дослідження. Історики зазвичай висвітлювали або окремі епізоди 

реформ Шан Яна, або ж вивчали історичні періоди Чуньцю-Чжаньго у 

системі правлячого дому Східна Чжоу та досліджували відносини держави 



Цінь з окремо взятою «державою-го» басейну Великої китайської рівнини. 

Зарубіжна історіографія, особливо китайськомовна (науковці 

континентального Китаю та Тайваню), налічує великий масив літератури, 

який представлений дослідженнями істориків, політологів, 

суспільствознавців. Опрацьовані наукові праці дозволяють простежити, по-

перше, актуальність дослідження даної теми як в Україні, так і за її межами. 

По-друге, вивчити погляди провідних науковців-синологів на найбільш 

актуальні проблеми Стародавнього Китаю. По-третє, аналіз історіографії 

вказує на існуючі прогалини в дослідженнях, які пов’язанні з стародавньою 

історичною добою Китаю. Історіографію даного дослідження можна 

згрупувати за напрямками, виокремивши три основні групи: підсумково-

узагальнюючі концептуальні праці; роботи, присвячені вузловим аспектам 

обраної тематики; студії щодо конкретних сюжетів в рамках дослідження. 

Джерельна база цього дослідження доволі широка і складається з 

наративних, документальних, археологічних, нумізматичних типів знахідок 

є цілком репрезентативною та дозволяє вирішити поставлені завдання. 

Таким чином, проаналізувавши основні джерела та фахову літературу з 

проблеми здійснення реформ Шан Яном ми можемо стверджувати, що стан 

її розробки свідчить про необхідність подальших досліджень. 

- У ході дослідження обґрунтовано новації чжоуського Китаю. 

Зокрема, розкрито політичні та соціальні трансформації періоду Чуньцю 

(«Весни і осені»), який охоплює період з 770 р. по V ст. до Р.Х. У результаті 

перенесення столиці до м. Ченчжоу, значна частина земель правителів Чжоу 

була втрачена. Їх політичний вплив також зазнав змін, залишившись у межах 

незначної території довкола столиці. Послабився ідеологічний образ 

правлячого дому, що призвело до розмивання цілісності релігійно-політичної 

доктрини. Водночас, роль правителя Чжоу у сакральному сенсі залишалася 

незміною у Піднебесній. Численні місцеві володарі («чжухоу») на фоні 

ослаблення центральної влади значно посилили на місцях власну роль і 

владу, перетворюючись з представників інтересів правителів Чжоу на 

наділених повнотою влади «чжухоу» у межах контрольованих ними земель, а 

згодом – на фактично незалежних правителів окремих державних утворень. 

Найбільш політико-адміністративні функції були зосереджені в руках 

кількох впливових сімей, тісно пов’язаних з правлячим домом. Кожна така 

сім’я мала сферу домінування у «державі-го», здійснюючу адміністративний 

контроль над тим чи іншим напрямком чи галуззю впродовж кількох 

поколінь. У VІ ст. до Р.Х. у Стародавньому Китаї завершувалася 

формуватися система мультидержав. Найсильнішими, а відтак і 

найвпливовішими серед них, були державні утворення Цзінь, Чу, Ці, Лу, 

Чжен і Цінь. Кожна з означених держав намагалася розширити власну сферу 

домінування, поступово звужуючи статус правлячого дому Чжоу. Система 

управління будувалася на васальних відносинах, коли на місцях 

призначалися ставленики по спадковій лінії і родинним кровним зв’язкам. 

Система отримала назву «цзун фа» – «система родинних зв’язків». Правителі 

призначали міністрів і чиновників на високі управлінські посади та 



посадовців найнижчої управлінської ланки «ши», за звичай родичів, на яких 

покладалося вирішення різного роду питань. Нова політична ситуація у 

період Чуньцю призвела до виникнення у межах «держав-го» нових 

адміністративних утворень: областей «цзюнь» та повітів «сянь». Іншою 

зміною стала поява писаного права взамін існуючого «традиційного права». 

У деяких державних утвореннях (Лу, Чжен) була започаткована новація у 

сфері оподаткування. Проте, у період Чуньцю земельні наділи не 

перетворилися у вільно відчужувану власність, незважаючи на зростаючу 

роль індивідуальних працівників на землі і зменшення ролі общини у системі 

нового оподаткування. З’являються ознаки військового суперництва між 

державами. 

- Встановлено, що з V ст. до 221 р. до Р.Х. тривав період Чжаньго, 

який характеризувався затяжними військовими конфліктами, 

протистояннями та створенням військових союзів. Продовження 

виснажливих міжусобних воєн та роздрібненість врешті могла призвести до 

загибелі китайської нації. І це добре усвідомлювали інтелектуали тієї доби. 

Зміна підперіоду Чуньцю «Весни і осені» на Чжаньго «Воюючі держави» 

перш за все характеризувалася зміною політичного ладу Стародавнього 

Китаю. Кожна із найсильніших держав доби намагалися розширити сферу 

домінування, використовуючи систему «ба» («гегемонство»), конкуруючи за 

політичне лідерство, включно із військовим компонентом, та виробляючи 

власні моделі розвитку. Крім того, залишалася численна група малих за 

розміром і впливом на процеси держав, які у наступний період були 

остаточно поглинуті. Зокрема, у зазначений період у низці держав зусилля 

були направлені на консолідацію і розвиток нових елементів як в економіці, 

так і у політиці із залученням легістських ідей. Також історичній епосі 

притаманні технологічні, демографічні, управлінські і військові зміни, які 

суттєво вплинули на суспільний розвиток. Відзначаємо прогрес у 

землекористуванні, інтенсифікації торгівлі, зростанні кількості міст та їх 

території, формування нових адміністративних утворень. Разом з тим 

специфіка внутрішнього устрою державних утворень визначалась тим, що в 

основі китайської держави був клановий, а не класовий устрій, зумовлений 

певними особливостями, що знаходяться у площині природно-кліматичних, 

воєнно-політичних та господарсько-технологічних явищ. Доведено, що на 

цей час також припадає формування системи державного 

бюрократичного апарату і розбудови управлінської вертикалі. 

Чиновники-адміністратори на всіх рівнях слідкували за виконанням всіх 

приписів, своєчасно інформуючи своїх керівників, а ті – правителя. 

Виконання своїх повноважень у відповідності до посади було чітко 

регламентовано. За результатами роботи посадовці отримували винагороду. 

Бездіяльність каралася. Нове урядування стимулювало сумлінність у 

виконанні посадових обов’язків, і, водночас, суттєво урізало привілеї 

старої аристократії (знатних родів). Встановлено, що час був 

прихильним до численних мандруючих освічених осіб «ши» 

(«книжники»), «бінь ке» («гостьових міністрів»), які подорожували від 



держави до держави, пропонуючи свої здібності і вміння правителям 

держав, розраховуючи на призначення на управлінські посади. В 

реальності вони стали основою і сформували чиновницькі кадри на всіх 

адміністративних рівнях. Кожна із наведених життєвих історій 

посадовців доби Чжаньго, у тому числі Шан Яна, вказує на широку 

практику поширення цього явища. Цілком очевидно, що головний 

міністр держави перетворювався на ключовий елемент політичного 

життя. У роботі окреслено процеси, які засвідчили те, що статус правлячого 

дому Чжоу мав тенденцію до скорочення власних повноважень. 

- У результаті проведеного дослідження було висвітлено 

реформаторські пошуки Стародавнього Китаю та вдалося встановити, що 

реформаторському руху («юньдун бяньфа») тієї доби були притаманні ряд 

спільних рис. У тій чи іншій мірі всі держави (Цзінь (згодом Вей, Хань, 

Чжао), Ці, Чу, Янь, Цінь) періодів Чуньцю і Чжаньго прагнули зменшити 

роль родової знаті, удосконалити систему оподаткування і надходжень до 

казни, формувати економічну базу держави за рахунок проведення реєстрації 

платників податків як основи наповнення державної скарбниці, навести лад і 

реформувати систему управління політичними та економічними процесами, 

прийняття управлінських рішень, запровадити новації у сфері законодавства, 

упорядкувати земельні відносини та привести їх у відповідності до реалій 

дня, осучаснити військо. Проведення політичних, економічних та військових 

реформ по-різному підсилили кожне із державних утворень. 

- У дослідженні отримало подальший розвиток положення про 

характер та уточнено наукове уявлення щодо терміну «фа цзя» (легізм), 

початок і етапи формування цього суспільно-політичного вчення 

Стародавнього Китаю. Встановлено, що нові історичні обставини стали 

суттєвим викликом для китайських інтелектуалів тогочасної доби. Це у свою 

чергу дало неабиякий поштовх розвиткові суспільно-політичної думки 

Стародавнього Китаю. Різні представники (конфуціанці, моїсти, даоси, 

натурфілософи, логіки, легісти та інші) пропонували власне бачення і 

розуміння шляхів розв’язання нагальних проблем та рекомендували 

«рецепти» концептуальних змін, які мали своє відображення у суспільно-

важливих ідейних рішеннях. Зокрема, конфуціанці притримувалися методів 

управління на основі ритуалу «лі чжі» – культивування старовини і 

традиційних підходів (комплекс звичаїв, традицій, ритуалів, церемоній і 

договорів, що відповідають патерналістському керуванню). Натомість у 

середовищі міністрів-практиків посилився напрямок суспільно-політичної 

думки, який в основу свого управління суспільними процесами поклав 

управління на основі закону «фа чжі». В історії останні називаються фа цзя 

(легісти) і нерозривно пов’язані з ідеєю перетворень і реформ. Виникнення 

легізму пов’язано з пошуком доктрини оптимальної системи управління 

державою і реагуванням на виклики Чжоуської епохи, яка суттєво 

трансформувалася. На наше припущення, саме це мало вирішити теоретичні 

напрацювання легістів або більш вдалий варіант – реформаторів-

адміністраторів. Традиція легізму бере свій початок у діяльності низки 



політиків VII-V ст. до Р.Х., формують основні риси у IV ст. до Р.Х. та 

отримують завершення у середині ІІІ ст. до Р.Х. До числа послідовників 

легізму відносимо Гуань Чжуна, Лі Куй, Цзи Чана, У Ці, Фань Сюаньцзи, 

Шан Яна, Шень Бухая, Шень Дао, Хань Фей цзи та інші. Очевидна ще одна 

особливість розглянутого періоду з IV ст. до Р.Х. – легізм став основним 

конкурентом конфуціанських ідей, а згодом і першою справжньою 

офіційною ідеологією Стародавнього Китаю. 

- У досліджені розкрито витоки ідей Шан Яна у трансформаційних 

процесах історичної доби. З’ясовано, що Шан Ян зосередив вчення навколо 

низки складових: війни, землеробства, послаблення родової аристократії та 

елементів посилення держави. Слід зазначити, що саме у виокремленні цих 

напрямків управлінець доби Чжаньго вбачав єдину можливість у зміцненні 

влади правителя і держави. Доведено, що війна та землеробство виступали у 

нього тими чинниками, які сприяли стабілізації суспільства і його розвитку, а 

тому є найпочеснішими і найшанованішими заняттями в Піднебесній. З 

іншого боку, війна й землеробство виступали тими сферами, які могли б 

сприяти появі нового прошарку, нових служилих державних мужів, на яких 

правитель міг би спиратися у боротьбі з аристократичними родами, носіями 

старих управлінських рішень. Нове чиновництво, яке не належало до старих 

аристократичних родів, мало стати опорою для правителя. У роботі показано, 

що для Шан Яна війна – це найважливіший шлях досягнення бажаної мети до 

гегемонії у стародавньо-китайському світі. Можна стверджувати, що саме у 

посиленні військової потуги вбачався сенс усіх заходів, що пропонував 

реформатор. Це досягалося шляхом вмілого використання правителем 

нагород і покарань, які вважались «двома важелями» управління людьми, 

при цьому покарання відігравали більшу роль, аніж нагороди. 

- Вдалося простежити зміст, характер, основні напрями реформ за 

урядування Шан Яна. Реформи стосувалися багатьох сфер ціньського 

суспільства і були здійснені у два етапи, починаючи з 360-359 рр. до Р.Х. 

На основі власного ідейного багажу та попереднього досвіду він зумів 

пристосувати практики інших держав на шляху реформування, застосувавши 

доктрину практичного та ефективного державного управління. У роботі 

показано, що головний міністр держави Цінь Шан Ян, прихильник методів 

фа цзя, запропонував і реалізував законодавчу систему, державне 

регулювання економіки, чітку градацію всередині правлячої соціальної 

групи, сформував інститут бюрократії та систематичне оновлення 

чиновників у системі державного апарату шляхом залучення відповідальних і 

лояльних особистостей, створив інститут рангів знатності, рівні можливості 

при висуванні на адміністративні посади, персоніфіковану відповідальність 

чиновника, уніфікацію мислення чиновництва, градацію суспільної думки і 

персональну відповідальність населення у вигляді кругової поруки, 

фіскальну систему тотального нагляду за поведінкою і настроями у 

суспільстві, інститут цензорського нагляду. Сукупно ці кроки вплинули на 

руйнування старої управлінської системи, послабили владу старих родів, 

сформували новий апарат, повернули і посилили центральну владу 



правителя. У процесі здійснення реформ Шан Ян зруйнував стару систему 

рангів знатності і запровадив нову, в якій ранг знатності і відповідне йому 

забезпечення земельним наділом та низкою інших благ визначались 

конкретними заслугами перед державою. Варто зазначити, що землеробство 

за Шан Яна було основою економіки. За настановою реформатора, правитель 

Сяо гун повинен був вжити низку практичних заходів для підтримання 

землеробства: створити гнучку податкову систему, провести всезагальний 

подвірний перепис, освоїти вільні цілинні землі, запросити у державу Цінь 

безземельних общинників із довколишніх сусідніх «держав-го». Система 

законів (у дійсності регламентованих правил) мала посилити 

контрольованість населення та обмежити всесилля заможних родів. Закони 

Шан Яна були єдиними і обов’язковими для всіх – від простолюдина до 

можновладця – і передбачали чіткі норми поведінки, відхилення від яких 

суворо каралося. Метод винагород і покарання, причому покарання в більшій 

мірі є визначальним для сфери управління. Торгівельна і реміснича 

діяльність, природні надра і водні ресурси поступово переходили під 

контроль держави, за які казна отримувала фінансовий прибуток.  

- Визначено практичні результати та ключові здобутки у процесі 

здійснення перетворень Шан Яном. Встановлено, що розпочавши реформи у 

доволі ослабленому ціньському державному утворенні, Шан Яну вдалося 

залучити досвід та існуючі на той час моделі розвитку сусідніх держав, 

зокрема Ці та Цзінь (пізніше Вей), сформувавши модель розвитку Цінь. 

Проведені Шан Яном комплексні реформи у політичній, економічній та 

військових сферах мали вагомий поступ для держави Цінь. Змінена 

суспільна модель держави Цінь стала фундаментом у майбутньому для 

об’єднання шести інших найсильніших державних утворень, створила основу 

на шляху перетворення роздрібненого Китаю в єдину об’єднану державу. 

Політика посиленої уваги до військової справи та обробки землі Шан Яном 

мала практичну реалізацію. Військові підрозділи Цінь перетворилися на 

потужну військову силу, що, врешті-решт, дало змогу реалізувати концепцію 

«сильна держава, могутнє військо» – ключовий постулат представників течії 

фа цзя (легістів). Реформи також сприяли розвитку продуктивних сил у 

державі Цінь. Як підсумок – постала нова держава з новим соціальним 

устроєм, реформованою економічною, соціальною і навіть культурно-

суспільною складовою та впевненими у собі мешканцями. Було покладено 

край архаїчним формам, у тому числі у земельній сфері, які стримували і 

гальмували розвиток. У період нескінченних воєн і перманентних 

протистоянь в епоху Чжаньго держава Цінь була добре організованим і чітко 

структурованим суспільним утворенням. Це був час, коли виклики і загрози 

вимагали вироблення та впровадження іноді жорсткої, але дієвої системи 

державного управління. В ході дослідження встановлено, що причиною 

успіху реформ у державі Цінь та короткого часу їх втілення була етнічна 

неоднорідність населення і її еліти (співіснування компонентів представників 

кочових племен і носіїв китайського етносу в силу географічного 

розташування), а також традиція сильної і ефективної влади правителя і 



значно меншої ролі родової аристократії, що сприяло легшому перебігу змін і 

не мало суттєвого опору по їх впровадженню. Таким чином, на середину IV 

ст. до Р.Х. зміна економічної, політичної, соціальної, адміністративної 

систем сприяла тому, що держава Цінь закріпила за собою статус 

найсильнішого державного утворення (гегемона) періоду Чжаньго, 

створивши підмурівки управлінських практик китайської держави на 

століття вперед, заклавши основи китайської цивілізації. 

- Проаналізовано зв’язок між теоретичними напрацюваннями 

представників суспільно-політичної течії фа цзя і практичними кроками їх 

задумів. Легістам доби Чуньцю-Чжаньго вдалося відчути ритм своєї епохи, 

доклавши чимало зусиль у вирішенні складних питань, з якими стикалося 

суспільство тієї доби, надаючи поради, будучи ініціаторами і активними 

учасниками перетворень, а іноді жертвуючи власним життям в ім’я 

торжества та впровадження своїх теорій на практиці. Проте, варто зазначити, 

що не всі ідейні напрямки вдалося втілити в життя. Легісти вийшли на 

політичну арену і стали важливою складовою нової політичної системи, яка 

лише формувалася та сприяли діям по централізації влади правителем. 
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АНОТАЦІЯ 

Кошовий С.А. Реформи Шан Яна. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київ, 2016. 

Дисертаційну роботу присвячено комплексному вивченню реформ 

Шан Яна. У ході розкриття ступеня опрацювання проблеми визначено її 

аспекти, які потребували висвітлення, класифіковано джерела та визначено 

методику дослідження. 

На основі писемних аутентичних китайських (наративні, епіграфічні), 

археологічних джерел показано специфіку соціально-політичних 

трансформацій у державах-го «семи найсильніших» у VI-IV ст. до Р.Х. 



(Східна Чжоу), проаналізовано суспільно-політичні перетворення у державі 

Цінь в IV ст. до Р.Х., які повністю змінили статус Цінь, відтворено етапи 

реалізації реформ, розкрито їх суть, відстежено форми і методи управління 

запроваджені Шан Яном, досліджено розвиток державно-правового процесу 

Стародавнього Китаю з урахуванням тогочасної суспільно-політичної 

доктрини фа цзя (легізм). 

Ключові слова: Історія Стародавнього Китаю, держава Цінь, реформи 

Шан Яна, період Чжаньго, легізм, «Книга Шан Цзюня» («Шан Цзюнь шу»). 

 

АННОТАЦИЯ 

Кошевой С.А. Реформы Шан Яна. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02. – всемирная история. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченка Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2016.  

Диссертационная работа посвящена комплексному изучению реформ 

Шан Яна. В ходе раскрытия степени проработки проблемы определены её 

аспекты, нуждающиеся в освещении, классифицированы источники и 

определена методика исследования. 

На основе письменних аутентичных китайских (нарративные, 

эпиграфические), археологических источников показано специфику 

социально-политических трансформаций в государствах-го «семи 

найсильнейших» в VI-IV вв. до н.э. (Восточная Чжоу), проанализированы 

общественно-политические преобразования в государстве Цинь в IV в. до 

н.э., полностью изменившие статус Цинь, воспроизведены этапы реализации 

реформ, раскрыто их суть, отслежены формы и методы управления, 

введённые Шан Яном, исследовано развитие государственно-правового 

процесса Древнего Китая с учетом тогдашней общественно-политической 

доктрины фа цзя (легизм).  

Ключевые слова: История Древнего Китая, государство Цинь, 

реформы Шан Яна, период Чжаньго, легизм, «Книга Шан Цзюня» («Шан 

Цзюнь шу»). 

 

SUMMARY 

Koshovyi S.A. Shang Yang reforms. – Manuscript copyright. 

 Dissertation for acquiring of scientific degree of candidate of historical 

sciences on specialty 07.00.02 – World history. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The thesis is devoted to complex research of Shang Yang reforms. In the 

course of the research it is defined the key concepts and aspects, classified sources 

and study methods. 

Based on written authentic Chinese (narrative, epigraphic), archeological 

sources has shown the specific socio-political transformations in the Seven 



Warring States during VI-IV centuries B.C. (Eastern Zhou), analyzed the social, 

military and political changes in the State of Qin in the IV century B.C., that 

completely changed the face of Qin, reproduced stages of reforms, reveals their 

essence, tracked the forms and methods of management introduced by Shang 

Yang, studied the development of state-legal process of Ancient China with 

consideration of socio-political doctrine of fa jia (legalism) that occupies a special 

place and dominates in China’s intellectual history by that time. 

Shang Yang reforms in Qin State can be rightly considered as an important 

event, when in a short period of time the existing backlog from direct competitors 

was overcome and the transformation of Qin society was made. The implemented 

forms and methods of state management has identified and formed the subsequent 

history of China for thousands of years.  

Shang Yang was certainly a product of his era, and at the same time he was 

its active creator, while implementing both his own interests and basic needs of 

society in specific historical conditions. His reforms concerned many areas of Qin 

society. He focused his doctrine around a number of components: war, agriculture, 

weakening of ancestral aristocracy, elements of the state strengthening. As a result 

a new state with new social structure, reformed economic, social, cultural and civil 

components, and confident residents had arisen. 

It is shown that Shang Yang had a coherent doctrine of realistic policy. His 

own concept of state and people management, which was based on the early-

Legalist ideas, was implemented, having embodied the theoretical concept into the 

practical achievement and enriched the theory of the political and social school of 

fa jia (legalism). It was a successful attempt to create a stable social and political 

structure through a combination of historical trends of Chinese state-building of 

that era with the key principles of fa jia social and political theory. 

 Key words: History of Ancient China, state of Qin, Shang Yang reforms, 

Warring States period, legalism, Book of Lord Shang (Shang jun shu). 


