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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Розбудова правової держави є 

одним із пріоритетних напрямів розвитку сучасної вітчизняної 

гуманітаристики. Однак, цілком очевидно, що розв’язання цієї 

комплексної проблеми не може бути здійснене в межах лише однієї галузі 

гуманітарного знання (наприклад, циклу лише юридичних наук, 

політичних, соціологічних та ін.), а потребує критичного переосмислення 

та залучення досягнень таких галузей соціогуманітарного знання, як 

філософія права, філософія культури, політологія, соціологія, політична 

історія, культурологія, соціальна психологія тощо.  

Особливе значення серед наведених галузей сучасного 

соціогуманітарного знання, на наш погляд, має філософія права, адже саме 

її предметно-проблемне поле, методологічний інструментарій спрямовані 

на комплексний аналіз, критичне переосмислення різноманітних аспектів 

розвитку правової культури у її зв’язку із світоглядом, національною 

культурою, політичним і соціально-економічним життям суспільства, 

особливостями його історичного розвитку, традиціями й цінностями.  

Саме тому всебічне вивчення і дослідження філософсько-правових 

традицій у вітчизняній культурі постає необхідним моментом модернізації 

суспільного розвитку України, розбудови сучасної європейської правової 

держави. Історико-філософський аналіз вітчизняних філософсько-правових 

вчень дозволяє розкрити сутність та специфічні риси української правової 

культури, її ціннісно-світоглядні виміри та практичні засади, знання яких є 

необхідною умовою можливості розв’язання таких проблем розбудови 

правової держави в Україні як формування правової свідомості, 

співвідношення понять громадянського суспільства і держави, практичної 

реалізації принципів верховенства права і закону, врівноваженості гілок 

влади, підвищення відповідальності держави перед суспільством тощо.  

Важливим джерелом та складником вітчизняної філософсько-правової 

культури постають філософсько-правові традиції та філософсько-правові 

вчення  професорів Університету св. Володимира. Саме в культурно-



освітньому просторі Університету св. Володимира: виникають базові для 

вітчизняної філософсько-правової культури філософсько-правові вчення, 

школи, особистості, формується поняттєво-категоріальний апарат 

вітчизняної правової думки, здійснюються потужні спроби розв’язання 

світоглядних та методологічних проблем розвитку  вітчизняної правової 

науки. 

Фундаторами філософсько-правових традицій в Університеті св. 

Володимира стали такі відомі вітчизняні  філософи та юристи: К. Неволін,      

М. Хлєбніков, С. Орнатський, М. Ренненкампф, Є. Трубецькой,                           

Є. Спекторський. У працях цих відомих професорів Університету              

св. Володимира чи не вперше у вітчизняній філософії у системній формі 

розглядаються такі актуальні для розвитку сучасних вітчизняних 

філософсько-правових досліджень питання як співвідношення природного 

і позитивного права, співвідношення права і законодавства, філософії 

права та філософії законодавства, питання розробки методології 

дослідження історії філософії законодавства, обґрунтування змісту таких 

базових для вітчизняної філософсько-правової науки категорій як «закон», 

«правда», «імперативна юриспруденція», «справедливість» тощо. 

Проте, у сучасній історико-філософській літературі досягнення 

вищезазначених вчених продовжують залишатись недостатньо розкритими 

і недостатньо застосованими, а комплексний історико-філософський аналіз 

філософсько-правових традицій Університету св. Володимира зовсім 

відсутній. 

Дослідження філософсько-правових вчень Університету св. 

Володимира, їх  систематизація та комплексний історико-філософський 

аналіз дозволять залучити найбільш евристичні та продуктивні 

філософсько-правові ідеї української університетської філософії XIX ст. 

для розв’язання сучасних актуальних проблем історії вітчизняної філософії 

права, гуманітарного розвитку вітчизняного суспільства, що й зумовило 

вибір теми дисертаційного дослідження.  



Зв'язок роботи з науковими темами і програмами. Дисертація 

виконана в межах комплексної наукової програми Київського 

національного університету імен Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та 

науково-дослідної теми філософського факультету 11БФ041-01 

«Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку 

сучасного суспільства»; науково-дослідної тематики кафедри української 

філософії і культури Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Метою дисертаційного дослідження є історико-філософський аналіз 

і теоретична реконструкція становлення і розвитку філософсько-правових 

вчень К. Неволіна, С. Орнатського, М. Хлєбнікова, М. Ренненкампфа, Є. 

Трубецького та Є. Спекторського, встановлення та обгрунтування їх 

значення для розвитку вітчизняної філософсько-правової традиції XIX – 

поч. XX ст., визначення умов можливості застосування наукового доробку 

філософсько-правової школи Університету св. Володимира до розв’язання 

сучасних актуальних проблем розвитку філософсько-правових досліджень 

в Україні.  

У відповідності до поставленої мети були сформульовані наступні 

дослідницькі завдання:   

 здійснити аналітичний огляд наукової літератури, яка присвячена 

осмисленню філософсько-правових вчень в Університеті св. 

Володимира, обґрунтувати джерельну та методологічну базу 

дисертаційної роботи; 

 визначити специфічні риси розвитку філософсько-правової думки у 

вітчизняній культурі XIX ст.; 

 з’ясувати історико-філософські джерела становлення філософсько-

правових вчень в Університеті св. Володимира; 

 здійснити теоретичну реконструкцію та системний аналіз філософсько-

правових вчень К. Неволіна, С. Орнатського, М. Хлєбнікова,                       



М. Ренненкампфа, розкрити їх значення для формування філософсько-

правової школи в Університеті св. Володимира та для розв’язання 

сучасних актуальних проблем вітчизняної філософсько-правової науки; 

 розкрити та проаналізувати методологічні засади історії філософії 

права як напряму філософсько-правової думки в Університеті св. 

Володимира (Є. Трубецькой, Є. Спекторський), розкрити теоретичне 

значення та евристичний потенціал філософсько-правових досліджень 

Є. Трубецького та Є. Спекторського для розвитку сучасних досліджень 

у галузі історії філософії права;    

 обґрунтувати теоретичне і практичне значення наукових досягнень 

філософсько-правової школи Університету св. Володимира для 

розвитку сучасних вітчизняних досліджень у галузі філософії права, 

теорії права, історії філософії права. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є українська філософська і 

правнича думка XIX - поч. XX ст. 

Предметом дослідження є філософсько-правові вчення К. Неволіна,         

С. Орнатського, М. Хлєбнікова, М. Ренненкампфа, Є. Трубецького,                            

Є. Спекторського як провідних представників філософсько-правової 

школи XIX –поч. XX ст. Університету св. Володимира.  

Методи дослідження. У дисертаційному дослідженні були 

використані такі методи історико-філософської науки, як описовий метод, 

метод біографічного аналізу, метод проблемно-категоріального аналізу 

історико-філософського процесу, метод соціокультурного аналізу 

історико-філософського процесу, метод іманентної критики, метод 

раціональної реконструкції історико-філософського процесу, порівняльний 

метод.  

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше у вітчизняній 

історико-філософській науці здійснено комплексний історико-

філософський аналіз та систематизацію становлення і розвитку 

філософсько-правової школи в Університеті св. Володимира, обґрунтовано 



її значення та евристичний потенціал для розвитку сучасної вітчизняної 

філософсько-правової науки, історії філософії права й теорії права. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження конкретизується у 

наступних положеннях, які виносяться на захист: 

Уперше: 

 у вітчизняній історико-філософській науці проведено теоретичну 

реконструкцію, критичний аналіз й систематизацію теоретичних 

джерел формування філософсько-правової школи в Університеті св. 

Володимира, до яких належать ідея І. Канта про універсальність права, 

система «розумного права» Г. Гегеля, ідеї Ф. Савіньї про «народний 

дух» як джерело права, «картини реального розвитку права», 

взаємозалежності розвитку мови та правових норм. Ці ідеї отримують 

подальший розвиток у працях    К. Неволіна у тлумаченні таких понять 

як «воля», «мораль», «закон», «правда».  

 на основі теоретичної реконструкції філософсько-правових вчень                

К. Неволіна, С. Орнатського, М. Хлєбнікова, М. Ренненкампфа 

розкрито структуру та запропоновано авторську типологію 

філософсько-правових ідей у науково-освітньому просторі 

Університету св. Володимира; 

 обґрунтовано продуктивність та застосовуваність для розв’язання 

сучасних актуальних проблем вітчизняної філософсько-правової науки 

концепцій «філософії законодавства» К. Неволіна та «історії філософії 

законодавства» Є. Трубецького; ідеї С. Орнатського про закон як 

уособлення всезагальних начал «правди»; вчення М. Хлєбнікова про 

принципову взаємозалежність моралі і нормативності у межах 

концепції природного права; принципу «юридичної справедливості» Є. 

Спекторського, який протиставляється основним методологічним 

засадам «імперативної юриспруденції»; ідею М. Ренненкампфа про 

визначальну роль філософії для юридичної освіти. 

Набуло подальшого розвитку: 



 вивчення специфічних рис розвитку філософсько-правової думки у 

вітчизняній культурі ХІХ століття, до яких належать синтез ідей 

природного права та школи позитивного права; поєднання ідеального і 

дійсного, можливого і реального у межах онтології правової 

нормативності; творче наслідування і розвиток ідейного змісту та 

поняттєво-категоріального апарату німецької філософсько-правової 

традиції; 

 аналіз основних методологічних ідей історії філософії права як 

напряму вітчизняної філософсько-правової думки, що представлені у 

працях Є. Трубецького та Є. Спекторського, до яких слід віднести ідеї 

методологічної співмірності дослідження історії філософії права та 

історико-філософської науки в цілому Є. Трубецького та ідеї 

інтерпретації історії філософії права як складової практичної філософії 

Є. Спекторського. 

Уточнено: 

 роль основних наукових досягнень філософсько-правової школи 

Університету св. Володимира для формування та розвитку поняттєво-

категоріального апарату вітчизняної філософсько-правової науки й 

теорії права зокрема та української філософської термінології у цілому, 

а також їх практичну цінність для вдосконалення теорії і практики 

фахового перекладу філософсько-правових текстів.  

Практичне значення. Результати дослідження можуть бути 

використані для подальших наукових досліджень у галузі історії 

української філософії, філософії права, історії української культури, а 

також застосовані при розробці навчальних курсів з філософії, історії 

української філософії, філософії права, історії української культури, а 

також спеціальних навчальних курсів, присвячених вивченню розвитку 

вітчизняної філософсько-правової думки ХІХ – початку ХХ століть. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою. 

Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно. 



Публікації результатів дисертаційного дослідження виконані без 

співавторів. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення та результати дисертаційного дослідження були оприлюднені 

та обговорені автором під час участі у міжнародних та всеукраїнських 

наукових конференціях: «Ломоносов» (м. Москва, МГУ імені М. В. 

Ломоносова, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014); «Дні науки філософського 

факультету» (м. Київ, філософський факультет Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015); 

«Шевченківська весна» (м. Київ, Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014); «Харківські 

студентські філософські читання» (м. Харків, Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, 2011, 2013, 2014); «Філософія. Нове 

покоління». (м. Київ, НаУКМА, 2012 р.); «Електронний уряд в Україні: 

засади та перспективи впровадження 2012» (м. Київ, 2012 р.); 

«Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (м. Дніпропетровськ, 

2013 р.); «Б. Н. Чичерин и традиции философской и социально-

политической мысли в России» (г. Тамбов: ТГУ Г. Р. Державина, 2013 г.); 

«Традиція і культура. Платон. Актуальність філософської традиції» (2013 

р.); «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, 

проблеми, перспективи)», Х ювілейний міжнародний круглий стіл (м. 

Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Лабораторія дослідження теоретичних проблем прав людини, Національна 

академія правових наук України, 12-13 грудня 2014 р.); "Глобальні 

виклики на Євразійському просторі: перспективи України", V Конвент 

МАСПН (Україна), (м. Київ, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, 14-15 травня 2015 р.). 

Основні результати дисертаційного дослідження були представлені та 

обговорені автором на кафедрі української філософії і культури Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, під час проведення 



теоретичних і методологічних семінарів для аспірантів філософського 

факультету. 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження 

опубліковано 10 статтей – у фахових виданнях України, 2 - з яких 

опубліковані у фахових виданнях України, що внесені до міжнародних 

наукометричних баз даних; 6 статтей - у наукових виданнях України, що 

входять до переліку фахових у галузі філософських наук; 1 статтю - у 

науково-популярному виданні; 1 статтю – в інших виданнях; 24 тезах 

виступів – на наукових конференціях.  

Структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків і списку використаної літератури. Загальний 

обсяг дисертації становить 200 сторінок, список використаної літератури 

становить 22 сторінки і включає 207 найменувань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1. Аналітичний огляд літератури та методологічні засади 

дослідження філософсько-правових вчень в 

Університеті св. Володимира 

Даний розділ присвячений вивченню та критичному 

переосмисленню сучасної гуманітаристики з питань вітчизняної 

філософсько-правової думки. На основі проаналізованого матеріалу 



встановлено, що українська або вітчизняна філософія права не 

формувалася автономно і відокремлено ані від російського, ані від 

європейського контекстів [8]. Йдеться про певне сумісне інтелектуальне 

середовище зародження та поширення, як власних ідей, так і запозичення 

«взірців» континентальної філософії, зокрема німецької традиції, 

філософсько-правових поглядів І.Канта, і переважно Г.В.Ф. Гегеля, 

історичної школи права Ф.Савіньї. Такий характер запозичень із джерел 

німецької традиції був обумовлений освітніми студіями, а саме 

стажуванням представників «професорського покоління 1830 рр.» (термін 

Д.Чижевського) в Берлінському університеті, книжною культурою, що 

ґрунтувалась головно на читанні першоджерел мовою оригіналу, 

інтелектуальною географією, що включала відвідування лекцій з курсу 

філософії права Г.В.Ф. Гегеля, Ф. Савіньї, вплив яких окреслив стиль і 

напрям наукового становлення представників київської плеяди філософів 

права. Враховуючи вище зазначені передумови, ми спробуємо утриматись 

від приписування штучних атрибутів відносно феномену функціонування 

школи вітчизняної філософії права. До числа вітчизняних філософів права 

ми будемо зараховувати тих учених, чия інтелектуальна діяльність 

знаходила своє втілення в Університеті св. Володимира (видання книг, 

викладацька діяльність, заснування інтелектуальних гуртків і т.ін.). Тобто, 

критерієм приналежності до інтелектуального кола Університету св. 

Володимира є головно книжна культура представлена «Енциклопедією 

законодавства» К.Неволіна (1839-1840), «Нарисами юридичної 

енциклопедії» М.Ренненкампфа (1868), «Лекціями з енциклопедії права» 

Є.Трубецького (1907) та культура понять представлена концептами і 

категоріями «правди», «закону», «справедливості» тощо, що свідчить про 

підвалини формування і становлення сумісної інтелектуальної 

філософсько-правової традиції в Університеті св. Володимира. 

Слушною видається думка, виголошена на сторінках «Антології», а 

саме: «…українська юридична думка…формувалася не тільки 

правознавцями суто українського походження» [8, c.7]. К.Неволін відомий 



російський та український правознавець народився і освіту здобув у Росії, 

стажувався у Німеччині, а викладав в Київському Університеті св. 

Володимира, в якому тричі переобирався на посаду ректора. Саме Київ – 

те місто, де вийшли друком два з трьох томів «Енциклопедії права», в якій 

він поширював та тлумачив філософсько-правові погляди Г.В.Ф. Гегеля. 

На нашу думку, питання визначення національної приналежності, 

з’ясування «коду» етнічної специфіки не визначають характер і тенденції 

вітчизняної філософсько-правової думки. Замість, спроб встановлення 

«національного коду» ми спробуємо дослідити і виокремити ті 

універсальні тенденції розвитку філософсько-правових студій, які 

відповідають принципу мультикультуралізму та дають підставу мовити  

про становлення філософсько-правової школи Університету св. 

Володимира. 

На думку Д. Прокопова, період середини ХІХ – поч. ХХ ст. є 

«цілісним інтелектуальним простором юридичної думки, в якому 

розмежування за «національною ознакою» мало вторинний характер…» 

[130, с.21]. Безперечно, що істотна кількість російських філософів права 

працювали в українських освітніх закладах і безпосередньо впливали на 

якісний розвиток інтелектуальних студій у цій царині. Звідси випливає, що 

ми не можемо розглядати українську філософію права (до речі, термін 

«українська національна філософія права» відстоює С.С.Сливка (див. 

Сливка С.С.Українська національна філософія права:антологічний ракурс/ 

С.С.Сливка. – Львів:Воля, 2001)) осторонь від широкого контексту 

взаємовпливів російського та загальноєвропейського простору. 

Підтвердженням цьому є точка зору Ю. С. Шемшученка: « …українська 

юридична наука до проголошення незалежності України розвивалася як 

складова частина загальноросійської та до деякої міри австрійської, згодом 

радянської юридичної науки» [8, с.8]. Як науковці, ми маємо зберігати 

критичну дистанцію щодо досліджуваного матеріалу та застосовувати 

методологічну настанову «підозри» і сумніву щодо передсудів 

«радянських» потрактувань. М. Мамардашвілі осмислюючи мету вивчення 



минулого твердив, що «історія починається зі здатності рефлексивно 

описувати історію, зі здатності заповнювати порожні місця і породжувати 

смисл» [97, с.206]. Історико-філософська компетентність виявляється у 

здатності читати тексти, коментувати їх, а подекуди і дописувати їх тим 

самим породжуючи нові, актуальні і нагальні «горизонти сенсу».  

Таким чином, вітчизняна філософсько-правова думка не була 

гомогенною, закритою структурою, а, навпаки, була відкритою до 

взаємовпливів і органічно концентрувала в собі смисли як російського так і 

західноєвропейського правознавства та гуманітаристики в цілому. Для 

того аби з’ясувати специфічні ознаки і окреслити засадничі тенденції 

розвитку вітчизняної філософсько-правової думки ми звертаємось до 

історії Університету св. Володимира - провідного наукового центру усієї 

тодішньої Російської імперії. В межах якого зароджувалися нові наукові 

напрями, формувалися течії, функціонували інтелектуальні гуртки, 

започатковувались нові навчальні дисципліни. Свідченням цього є курс 

«енциклопедії права», який набув специфічних рис, адже ґрунтувався на 

вивченні філософських підвалин права, книжна культура представлена 

працями К. Неволіна «Енциклопедія законодавства», М.Ренненкампфа 

«Нариси юридичної енциклопедії», Є.Трубецького «Лекції з енциклопедії 

права». На нашу думку, процес промислення вітчизняної філософії 

неможливий з точки зору «абстрактного контексту» [63] (термін 

С.Йосипенка), тому ми звернемось до загального контексту розвитку 

філософсько-правової думки представленою вченнями про державу і право 

І.Канта, Г.Гегеля, історичною школою права Ф.Савіньї, що й дозволить 

сформулювати критичне судження щодо вітчизняної філософії права в 

Університеті св. Володимира.   

Вітчизняна філософсько-правова думка в Університеті св. 

Володимира  формувалася під значним впливом філософії. У відповідності 

з університетськими статутами відомо, що природне право викладалося у 

межах курсів практичної філософії, Ю. С. Шемшученко твердить, що «до 

1835 р. теоретико-філософські аспекти правознавства не об’єднувалися в 



рамках конкретних університетських дисциплін, а розглядалися як окремі 

питання курсів умоглядної і практичної філософії, природного права» [8, 

с.11].Тобто, питання підвалин права, ґенези його становлення і т.ін. 

викладалися у межах умоглядної та практичної філософії. Можемо 

припустити, що низка філософських дисциплін поставала у якості 

пропедевтики щодо основ правознавства. Поруч із таким викладанням 

смислів природного права в межах курсів практичної філософії 

запроваджується така навчальна дисципліна як «енциклопедія права», яку 

читали К.Неволін, згодом М.Ренненкампф, Є.Трубецькой, Є.Спекторський 

та М.Хлєбніков, праці яких і складають джерельну базу даного 

дисертаційного дослідження.    

Зазначимо, що питання «енциклопедії права» достатньо різнобічно 

висвітлено у сучасній гуманітаристиці, зокрема дослідженнях: О. Савайди 

[141], С.Присухіна [127] та ін. Підкреслимо, що «енциклопедії права» не 

слід тлумачити як спрощений виклад загальновідомих знань, навпаки, їх 

роль була «своєрідною антитезою традиційному догматичному вивченню 

права…» [8, с.9]. Це положення є досить суперечливим і потребує 

осмислення. Адже, здебільшого, критичні зауваги щодо «енциклопедій 

права» стосуються якраз їх схильності як до звуження матеріалу, так і до 

догматичного викладу. Однак, слід враховувати, що подекуди під 

формальною назвою «енциклопедії права» (як назви навчальної 

дисципліни) викладали зміст філософії права.  

Варто вказати на передумови, що сприяли поширенню такого жанру 

науково-навчальної літератури, як «енциклопедії» на вітчизняних теренах. 

Однією з них є той факт, що наприкінці XVIII ст. у Російській імперії 

започатковується викладання «енциклопедії права». Так, у відповідності з 

Університетським статутом 1842 року запроваджується у якості 

нормативного курсу «енциклопедія законодавства разом з історією 

законодавства» [168, c.XIV]. Для того, аби збагнути специфіку 

функціонування «енциклопедій права» у вітчизняному контексті, слід 

зазначити про період XVIII ст., де простежується умовне розмежування на 



філософське (теорія природного права) та позитивне вивчення права. Нас 

цікавить перший із цих напрямів, ідейну підвалину якого заклав Хр. Вольф 

та Ф. Шеллінг, про що свідчить робота останнього "Vorlesungen über die 

Methode des akademischen Studiums" (1803), де енциклопедія розуміється, 

як цілісний ескіз вивчення досвіду минулого, що оперує загальними 

тенденціями та дозволяє оцінити причини тих чи інших явищ, а не 

затьмарює пізнання «декоративністю» деталей. Звідси можна 

стверджувати, що енциклопедії – це домінування цілісності і масштабності 

над фрагментами та деталями. Варто пригадати і роботу С. Пюттера "Der 

Inbegriff der Rechtswissenschaft oder juristische Encyklopädie und 

Methodologie" (1846), де ідеться вже не лише про систематичний виклад, а 

й про методологію дослідження. Таким чином, «енциклопедію права» 

можна тлумачити розмаїто і як навчальну дисципліну, і як жанр наукової 

літератури, що, іноді страждає на занадто конспективний та догматичний 

характер. Поруч із цим «енциклопедію права» можна тлумачити і як 

своєрідну пропедевтику, що дозволяє подолати недоліки «обмеженості» 

спеціальних дисциплін.  

Таким чином, хочемо наголосити, що «енциклопедія права» - це не 

просто конспект або довідник, а ескіз вузлових питань, що дозволяють 

відтворити певний ідейний контекст. Першими в Росії професорами 

юридичної енциклопедії були Ф. Баузе (1752-1812) - професор права 

Московського університету (1782 р.), а з 1807 по 1809 рр. – його ректор. 

Читав курси «енциклопедії, історії і методу наук і мистецтв» (1787 р.), 

«юридичної енциклопедії» (1788 р.), «римського права» (1791 р.) та               

Й. Пургольд – ординарний професор кафедри всезагальної юриспруденції 

юридичного факультету Московського університету. Читав курси 

«всезагальної юридичної енциклопедії» та «наукову історію прав: 

природного, римського і російського». У своїх лекціях Ф.Баузе та 

Й.Пургольд спиралися на вище зазначений трактат Стефана Пюттера, який 

ввів в науковий обіг поняття «енциклопедії законодавства». До числа 

перших друкованих робіт належить твір прибічника філософської школи 



права А.Тібо П. Дегая «Посібник і правила вивчення російських законів 

або матеріали до енциклопедії, методології і історії російського права» 

(1831). П.Дегай (1792-1849) – випускник юридичного факультету 

Харківського університету, де й здобув ступінь доктора прав. Попередньо 

зазначимо, що «енциклопедію права» можна розглядати у двоякому 

значенні: або, як строкатий перелік та аналіз усього циклу юридичних 

дисциплін, або, у формі критичної рефлексії з точки зору вивчення причин 

тих чи інших явищ у правознавстві. У першому випадку мовиться про 

юридичні передумови вивчення, а в іншому – про філософські засади 

вивчення та осмислення матеріалу. Оскільки, в структурі навчальних 

курсів з правознавчих студій, що читалися в Університеті св. Володимира 

домінувало догматичне право (так звана теорія позитивного права), 

відповідно  природне право переважно заборонялося. Адже, не було 

уніфікованим і провокувало на зародження самостійного мислення, саме 

тому і заборонялося. Однак, представники «професорського покоління 

1830 рр.», які були інтегровані до німецького філософсько-правового 

середовища почали читати курс «енциклопедії права» з розділу історії 

філософії. Відповідно, навчальні курси «енциклопедій права» містили не 

лише основи позитивного права, а й охоплювали блоки історії філософії 

права та концепції природного права. Тобто, форма дисципліни 

«енциклопедій права» відповідала строгості приписів тодішніх статутів 

Університету св. Володимира, а зміст виходив за межі конспективного 

викладу матеріалу. Так, М.Ф. Владимирський – Буданов, знаний історик 

імператорського Університету св. Володимира, який до речі видав свою 

книгу за часів ректорства М. Ренненкампфа (1832-1899), що в свою чергу 

написав «Юридичну енциклопедію» (Київ, 1889; 1913 – 4-те вид.), 

зазначив наступне: «На юридичному факультеті Університету св. 

Володимира за статутом 1833 р. концепція наук геть інша: право природне 

- підозріле, переслідувалось, і, навіть, знищувалось, а у 20 роках взагалі 

зникло. Згодом, за справедливим зауваженням Неволіна, дійсна 

юриспруденція вперше отримала свій належний вигляд в статуті 



Університету Св. Володимира в якому дано рішуче домінування 

позитивному російському праву, що доведено було до крайнощів: 

філософська і історична частини правознавства зникли. Перша знайшла 

собі прихисток лише в енциклопедії права, чим ця наука й була поставлена 

на невластивий їй шлях…» [25, c.71]. У відповідності із університетським 

статутом, домінуюче значення відводилось теорії позитивного права, що 

унеможливлювало теорію природного права, себто і філософію права. За 

таких умов філософія права знайшла свій розвиток у межах «енциклопедії 

права». Нагадаймо, що значення «енциклопедії права» у вітчизняній 

філософсько-правовій традиції запропонував, як відомо, саме К. Неволін. 

Взірцями для нього, звичайно, слугували німецькі трактати цього роду, 

однак, за оцінкою, М.Ф.Владимирського-Буданова, «ніхто не визнає твір К. 

Неволіна компіляцією або замаскованим плагіатом; перша – філософська 

частина книги давно визнана самостійною роботою автора…» [25, c.134]. 

За оцінкою провідних науковців того часу, вище зазначена робота К. 

Неволіна визнавалась як така, що має загальноєвропейську значущість 

відомо про відгуки на неї Ф. Савіньї та ін. 

Ф.В.Тарановський (1875-1936) відомий історик права, слушно 

відзначав, що вузька спеціалізація будь-якої галузі знань страждає на 

однобічність, а пошук цікавих деталей призводить до втрати цілісного 

вивчення і засвоєння матеріалу. «Енциклопедії» ж – це взірець цілісності, 

узагальнень суттєвого, значущого, себто тенденцій та вузлових питань, що 

сприяють монолітності вивчення певного матеріалу, є певним ідейним 

дороговказом у лабіринтах наукових пошуків: «Предметом енциклопедії 

права є загальне вчення про право, тобто розкриття тих основних ідей 

правознавства…», [158, c.441] що отримають свій подальший розвиток, 

детальне осмислення у низці спеціальних юридичних дисциплін. Значення 

ж філософії права мислитель зводить до двох крайніх протилежностей: або 

метафізичних побудов права, або до гносеології, що досліджує особливості 

правових явищ. Зазначимо, що в поглядах Ф. В. Тарановського 

простежується певна суперечність. З одного боку, він критикує вузьку 



спеціалізацію за однобічність, надмірну деталізацію, що протистоїть 

взірцю цілісності «енциклопедій», їх систематичному викладу матеріалу та 

методологічної строгості досліджень. З іншого, він визнає, що немає 

достатньої підстави для розмежування «енциклопедій» і філософії права, 

адже їх об’єднує масштабність замислу та пошук причин тих чи інших 

похідних явищ, а відрізняє методологічна база, себто інструментарій 

досліджень. Однак, попри усе вище зазначене, наприкінці своїх розмислів 

щодо філософії права, мислитель приходить до висновку, що філософія 

права страждає на метафізичні ілюзії, які є недоречними та зайвими в 

царині права. Таким чином, суперечливість його поглядів виявляється у 

зведенні філософії права виключно до метафізики, до того, що протистоїть 

твердій емпірії. Не випадково, Г.Ф. Шершеневич (1863-1912) критикував 

філософів за те, що останні перетворили право на «додаток практичної 

філософії…» [186, c.26], перебуваючи в маренні ідеалами, які аж ніяк не 

стосуються дійсності, хоча і визнавав, що філософія права належить до 

царини філософії. В даному контексті пригадаємо М.Мамардашвілі, який 

підкреслював, що «ідеальне завжди має бути аспектом реального» [97, 

с.203]. На нашу думку, філософію права не варто зводити до метафізики 

або гносеології, адже філософію права можна розглядати як «методологію 

учення про право» [168, c.XI], де: «…філософія права не суперничає з 

теорією права, оскільки звертається до проблем, що їх оминають юридичні 

дисципліни» [168, c.XII]. Адже, як вказував ще І.Кант, завдання юриста 

зводиться до здатності застосовувати закони, а не досліджувати 

передумови їх появи. Ми вважаємо, що «енциклопедія права», яка 

викладалася в Університеті св. Володимира, є за своєю суттю та 

змістовними конотаціями філософією права, де наявні критичне 

переосмислення досвіду минулого, проілюстровані тенденції розвитку 

історії правових вчень та осмислено дійсне право з точки зору того, яким 

воно має бути.                     

Таким чином, до 1835 року цикл юридичних дисциплін не був 

відмежований від курсів «умоглядної і практичної філософії, природного 



права», себто правознавство було розчинене у масштабі філософського 

осмислення [8, с.11]. Такий зв’язок правознавства і філософії мав свої 

продуктивні наслідки. Філософія виконувала освітню функцію, 

послуговуючись методологічним апаратом історії філософії, і сприяла 

формуванню здатності критичного судження. 

Мовлячи про нову генерацію вітчизняних вчених юридичного 

факультету Київського Університету варто зазначити про засновника 

російської юридичної науки і теоретичного правознавства М. 

Сперанського (1772-1839). Саме він ініціював формування нової правничої 

школи і особисто загартовував інтелектуальною працею її представників, 

які згодом виправдали своє покликання («Beruf» у контексті 

потрактування М. Вебера [23]) на юридичному факультеті Київського 

Університету св. Володимира. До їх числа увійшли: К. Неволін, С. 

Богородський, С. Орнатський, О. Благовещенський, В. Знаменський, а 

також: О. Федотов-Чеховський [25, с. 128]. Своє навчання вони 

продовжили на стажуванні в Берліні, де перебували три роки під 

керівництвом Ф. К. фон Савіньї, хоча деякі свідчення вказують на те, що їх 

роботу координував А. А. Ф. Рудорф (1803-1873), професор Берлінського 

університету та ідейний послідовник Ф. К. фон Савіньї. Саме в межах 

Берлінського університету вони (К.Неволін і інші) були інтегровані та 

залучені до загальноєвропейського контексту наукових студій. Більшість 

вихованців Берлінської освіченості були направлені в Університет св. 

Володимира, а саме: К. Неволін, С. Богородський, С. Орнатський та О. 

Федотов-Чеховський. Такий склад тодішнього юридичного факультету 

Університету св. Володимира став взірцем для усієї «імперії за духом і 

напрямком викладання» [25, c.130].  

Щодо домінуючої ролі філософського факультету відносно 

юридичного свідчить перебіг навчального процесу. Студенти юридичного 

факультету, окрім навчальних курсів зі спеціальності вивчали цикл 

«допоміжних наук», зокрема: «усю філософію, історію російську і 

всезагальну…», а також декілька іноземних мов, німецьку, французьку та 



обов’язково латину [189, с.82]. Також лекції з логіки та історії філософії 

були обов’язковими для прослуховування усіма студентами університету. 

Окрім такої спорідненості навчальних програм та курсів в цілому, які 

вивчали студенти, слід пригадати про факт поєднання курсу «природного 

права із моральнісною філософією» (дві дисципліни були об’єднані 1836 

р.) [189, c.83], який читав О.М.Новицький, лекції якого полонили студентів 

як глибиною змісту так і мистецтвом викладу матеріалу. Недарма 

М.К.Ренненкампф відводив філософії роль провідної освітньої функції. 

Власне, окрім цінності цілісного сприйняття, вивчення першопринципів, 

причини причин, роль філософії виявляється і в її освітній функції. 

Філософія формує культуру думки, мислення, сприйняття. Заявляючи, що 

«історія філософії, містить в собі настільки багатий освітній матеріал…» 

[135, c.432], мислитель відводить їй роль однієї з ключових навчальних 

дисциплін у межах вивчення юриспруденції, яка зберігає не лише архів 

досвіду минулого, але й надає підгрунття для оцінки дійсного стану 

юридичних, поруч із суспільними інституціями. М.К.Ренненкампф 

наголошує, що «в історії наук взагалі, і зокрема правознавстві, філософія 

відігравала високу освітню роль» [135, c.432] і має постати у вимірі науки 

наук, її перевага полягає у спроможності застосовувати критичне судження 

щодо приписів дійсності. 

Зазначимо, що вказане підтримувалося й іншими вченими. Так,             

Й. Михайловський (1867-1921) випускник юридичного факультету 

Київського Університету св. Володимира, ординарний професор кафедри 

енциклопедії і історії філософії права Томського університету відзначав, 

що «для юриста філософія права має бути альфою і омегою всієї його 

освіти…» [99, с.33]. Акцентуючи увагу на ролі і значенні циклу 

філософських дисциплін у сфері правознавства М. Владимирський-

Буданов (1838-1916) – ординарний професор історії російського права в 

Київському Університеті св. Володимира, засновник київської історико - 

юридичної школи підкреслює, що «за часів Неволіна, за енциклопедією 

права в нашому Університеті закріпилось значення виключно філософської 



науки» [25, c.390]. Йдеться про філософію права як спробу охопити досвід 

людства засобом історико-філософського осмислення. Переважна 

більшість нормативних дисциплін які читалася на юридичному факультеті 

Київського Університету св. Володимира стосувалися історії філософії, 

історії держави і права, зокрема одноіменний курс «Історії філософії 

права» [126] читав і М. Пилянкевич (1819-1856) – ад’юнкт –професор 

кафедри енциклопедії права Університету св. Володимира. Його «Історія 

філософії права», хоча й не вирізнялася самостійним науковим характером, 

однак разом з тим відповідала запитам студентської аудиторії, тобто 

філософський факультет відігравав ключову освітню роль для юридичного 

факультету, про що свідчить сумісність їх навчальних курсів, характер 

викладу дисциплін «енциклопедії права», «природного права і 

моральнісної філософії», розгляд права як частини практичної філософії.  

Досліджуючи проблематику філософії права в українській філософії 

XIX  - поч. XX ст., ми не обмежували межі даного дослідження виключно 

персональним підходом, себто зведенням хроніки видатних імен, а 

поставили собі за мету напрацювати низку домінуючих тенденцій, які, 

стираючи грані індивідуального залишають по собі універсальні риси. Ми 

вважаємо, що Р. Циппеліус вивчаючи підвалини методологічних засад 

поняття «право» слушно вказав, що наша пізнавальна здатність прагне 

віднайти «спільні ознаки предметів», себто сформулювати загальні риси, 

тенденції розвитку тих чи інших процесів [178, с.9]. 

На нашу думку, до числа домінуючих тенденцій вітчизняної 

філософсько-правової думки належить, по-перше, зумовленість розвитку 

вітчизняної філософії права від традицій започаткування університетів як 

потужних навчальних центрів, де функціонували різні школи, 

зароджувалися напрями і поширювались течії. По-друге, засадничим 

освітнім джерелом становлення вітчизняної філософсько правової думки є 

період стажування представників «професорського покоління 1830 рр.» в 

Берлінському університеті у період 1829-1831 рр. під науковим 

керівництвом Ф. Савіньї, а також їх навчання духовних семінарії і 



академіях, яке визначило характер становлення вітчизняної філософсько-

правової думки. Наставник «професорського покоління 1830 рр.» 

М.Сперанський розпочинав свій шлях з Олександро-Невської семінарії, де 

згодом був лектором і з 1795р. читав курс філософії. Його учні, 

представники «професорського покоління 1830 рр.» Костянтин Неволін 

(1806-1855) є вихованцем В’ятської духовної семінарії та Московської 

духовної академії, Сава Богородський (1804-1857) вихованець 

Ярославської духовної семінарії та Санкт-Петербурзької духовної академії. 

Сергій Орнатський (1806-1884) закінчив Санкт-Петербурзьку духовну 

академію. Олександр Федотов-Чеховський (1806-1892) є вихованцем 

Санкт-Петербурзької духовної академії. Дані факти із сторінок біографії 

вчених свідчить про певну освітню традицію, що обумовила формування 

вітчизняної філософсько-правової школи у Київському Університеті св. 

Володимира. По-третє, у контексті вітчизняної філософсько-правової 

думки ідеться про визначальну освітню функцію філософії відносно циклу 

юридичних дисциплін, а подекуди, навіть домінування філософії над 

правом в Університеті св. Володимира на користь чого свідчить два 

промовистих факти: 1) до 1835 р. філософські аспекти правознавства 

викладалися у межах курсів умоглядної і практичної філософії; 2) з 1836 р. 

курс природного права був об’єднаний із курсом моральнісної філософії, 

який читав перший професор філософії Університету св. Володимира –    

О. М. Новицький. По-четверте, своєрідне функціонування курсу 

«енциклопедій права», який всупереч його загально усталеному значенню 

включав історико-філософські аспекти вивчення права, що було зумовлено 

забороною природного права і домінуванням позитивного права. 

Відповідно, започаткована К. Неволіним традиція викладання 

«енциклопедії права» в Університеті св. Володимира набула значення 

філософської дисципліни. Традицію викладання якої в Університеті св. 

Володимира продовжили М. Ренненкампф «Нарисами юридичної 

енциклопедії», Є. Трубецькой «Лекціями з енциклопедії права».  



Таким чином, вітчизняна філософія права працює не з «правом яким 

воно є», а з «правом яким воно має бути», де історико-філософський 

аналіз, що включає в себе вивчення ґенези понять, інтерпретацію, 

тлумачення, коментування здійснює переклад смислів минулого на мову 

дійсного і можливого.  

Сучасний стан досліджень у сфері філософії права характеризується 

наявністю різних підходів до її тлумачення. Зокрема, досить часто предмет 

філософії права розглядають у контексті історико-філософського поступу 

(В.Культенко [87], І.Майданюк [93], О.Патлайчук [123], М.Альчук [5], 

Т.Павлова [122], О.Ахматов [11], Н.Жукова [51], О.Литвинов [90]) як 

феномен соціальних процесів (І.Хрімлі [177], П.Давидов [44], О.Сердюк 

[146], А.Фомівко, Л.Верецька [24]). Рядом інших дослідників філософію 

права потрактовують і як антропологічний чинник (В.Шаповал [185], 

В.Шкода [187]), осмислюючи як складову практичної філософії вкупно з її 

онтологічними аспектами (А.Баумейстер [12], Г.Стояцька [157], 

А.Колібанов [81], А.Козловський [82]). Поширеним є аналіз філософії 

права як етико-аксіологічного феномену (Ю.Бондар [22], М.Левчук-Хмара 

[89], А.Фальковський [167], Г.Клімова [88], В.Бігун [20], Т.Тарахонич 

[159]), дослідженням її у структурі теорії права (Д.Прокопов [129], К.Жоль 

[50], В.Тимошенко [161]). 

У багатоманітті філософської літератури представлена низка праць, 

що виконані в межах описового підходу до дослідження філософії права. 

Також наявні дослідження, автори яких обґрунтовують розвиток 

української філософії, зокрема філософії права в загальноєвропейському 

контексті. Важливо вказати і на ті дослідження, в межах яких домінують 

«відкриття» специфічних рис та апеляція до аргументу самодостатності 

національної філософії. Набули значного розповсюдження праці, у яких 

філософія права набуває свого розвитку в межах тематично-персонального 

підходу. На нашу думку, запропоновані дослідниками моделі 

реконструкції вітчизняної філософії намагаються подолати передсуди, 

згідно яких вітчизняна філософія розглядається або у «абстрактному 



контексті» із предикатом самодостатності, або у відповідності із «взірцем» 

і характеризується некритичним сприйняттям. Втім, у нас як істориків 

філософії залишається ще одна дилема, яка полягає у неможливості 

подолати «заангажованість очей» [41] (Н.Гудмен), ми сприймаємо тексти, 

коментуємо їх з точки зору конкретного ока, мовою Ларі Вульфа 

«німецького ока/італійського ока», ми обмежені «фреймами» сприйняття 

(І.Гофман). Даний перелік напрямків розвитку як філософії права зокрема, 

так і історії вітчизняної філософії в цілому можна продовжувати. Є 

підстави твердити, що наявність такої кількості досліджень та підходів до 

осмислення філософії права та історії вітчизняної філософії свідчить як 

про досягнення та здобутки, так і про наявність актуальних для вирішення 

теоретичних питань.   

Звертаючись до дослідження історико-філософської реконструкції 

філософії права, ми вважаємо доречним здійснити аналітичний огляд 

провідних сучасних підходів до осмислення, розуміння, тлумачення 

філософії права, що сприятиме більш чіткій предметній окресленості 

обраного для аналізу питання.   

У відповідності до завдань нашого дослідження, до першого 

напрямку можна віднести історико-філософську реконструкцію концепції 

природного права. Варто відзначити серед багатоманіття сучасних 

досліджень з проблематики історії філософії наукову розвідку В.Культенко 

«Історико-філософська реконструкція концепції природного права в 

контексті аналізу перехідних суспільств» [87]. Авторку цікавить 

можливість застосування концепції природного права в контексті аналізу 

перехідних суспільств, яким  і є українське суспільство. Мета даного 

дослідження – знайти серед розмаїття визначень і інтерпретацій 

природного права ті раціональні аргументи, які були б ефективними для 

вітчизняного середовища, враховуючи специфіку національного 

менталітету. Таким чином, методологічна частина розвідки ґрунтується на 

«герменевтико-історичній» [87] інтерпретації ідей природного права, 

вивченні світового контексту з метою діагностування трансформації 



української державності. Відповідно завдання даного дослідження 

охоплюють рефлексію концепції природного права як у світовому так і у 

вітчизняному контексті. Мета такого доведення зводиться до положення, 

що реалізація ідеї природного права в українському суспільстві має стати 

підгрунттям побудови правової держави. І досягається завдяки 

напрацюванню системи усталених норм, переконань, моралі і їх 

практикуванню в щоденних практиках «життєсвіту». Актуальність 

дослідження зумовлена практичною цілю, а саме спробою вирішити 

нагальне питання для українського контексту, аби декларативні приписи 

законодавства, які є чинними (за позитивним правом) стали дієвими у 

свідомості, ментальності та переконаннях співгромадян, себто сприяли 

становленню громадянського суспільства.  

Дослідженням, що відповідає завданням аналізу природного права у 

вітчизняному контексті, є наукова розвідка І. Майданюк «Реконструкція 

ідей природного права у філософській думці України» [93]. Дослідження 

стосується з’ясування концептуальних засад природного права шляхом 

історико-філософської реконструкції, при цьому враховуючи соціальний 

аспект. Мета дослідження полягає у визначенні сутностей ідей природного 

права шляхом їх історичного аналізу у філософській думці України, 

пошуку національних особливостей та умов їх функціонування у 

вітчизняному контексті. Відповідно предметом дослідження є змістовні 

засади природного права, його ціннісні орієнтири у різних школах і 

напрямках. Новизна дослідження полягає у історико-філософській 

реконструкції природного права від Київської Русі до сучасності [93, c.10]. 

У роботі запропоновані моделі ідеального соціального устрою в Україні, 

зокрема вивчено «концепцію Духовної України» Л. Барановича, 

суспільство «горнього Єрусалиму» Г. Сковороди [93]. Мета такої розвідки 

– проект суспільного устрою, що має бути «балансом можливостей і 

потреб» [93, с.11] у відповідності із принципом соціальної справедливості. 

Авторка визначає певні аксіологічні особливості вітчизняного контексту, 

обґрунтовує неможливість втілення англо-американської моделі 



природного права у українській спільноті. Структура дисертації будується 

від визначення рис природного права у межах загальноєвропейської думки 

до осмислення особливостей функціонування даного поняття у 

вітчизняному інтелектуальному середовищі.  

Як слушно, зазначає І. Майданюк поняття «природного права» 

відображає комплекс світоглядно-ціннісних пріоритетів, а саме 

ґрунтується на «єдиній загальнолюдській системі цінностей» та тримається 

на таких китах як «справедливість», «рівність», «гідність» [94, c.5]. Адже 

без переосмислення досвіду минулого неможливо сформулювати 

стратегію сьогодення, а для цього слід відновити засадничі історико-

філософські віхи такого поняття як «природне право», вивчити поняттєво-

категоріальний апарат вітчизняної філософсько-правової думки, що й 

дозволить не лише відновити ідейний смисл «правової держави», а й 

набути його в дійсності через посередництво ефективної роботи 

державних інституцій. На основі роботи з історико-філософським 

матеріалом минулого можна дослідити також і природу національної 

ідентичності та наблизитися до витоків культурного коду нації. На думку, 

І. Майданюк пізнання з витоків історико-філософського матеріалу 

минулого є не лише теоретичним обґрунтуванням процесу реформування, 

але й є висхідним джерелом пізнання національної ідентичності [94, с.247]. 

Переосмислення досвіду минулого має бути комплексним і спиратися на 

принципи ситуативності та контекстуальності, що цілком очевидно, адже 

поняттєво-категоріальний апарат не є сталим та гомогенним утворенням. В 

даному контексті чудовою ілюстрацією є поняття «справедливість», що у 

відповідності із сучасними запитами спільноти, на думку І. Майданюк має 

бути узгоджене з принципами ринкової економіки [94, с.248]. Дійсно 

кожне поняття має свій визначений контекст слововжитку, а щодо поняття 

«справедливість», то воно налічує декілька загально усталених парадигм 

розуміння, зокрема від його потрактувань як чесноти суспільного устрою, 

балансу рівності прав і свобод у Дж. Ролза до таких її парадигм як 

дистрибутивна, егіталітаристська, меритократична, лібертаріанська тощо. 



Таким чином, досвід минулого – це не лише хронологія визначних подій і 

імен, а джерело розвитку поняттєво-категоріального апарату вітчизняної 

філософсько-правової думки (поняття «правда», «справедливість», «закон» 

і т. ін.) і є тією «парадигмою», яка визначить стратегію сьогодення у 

питаннях соціальногуманітарного характеру та державотворення України. 

В якій як правовій державі з усією повнотою мають розкритися і набути 

свого реального втілення поняття «свободи», «справедливості», «рівності» 

[94, с.249].   

До вказаного нами вище напрямку досліджень (історико-

філософської реконструкції концепції природного права) можна віднести 

дисертацію О. Патлайчук «Відродження ідеї природного права в філософії 

України (кінець ХІХ - поч. ХХ) [123]. У ній здійснено реконструкцію 

основних філософських положень концепції відродженого природного 

права. Завдання розвідки зводяться до визначення природного права, його 

ідеї, передумов виникнення і подальшого поширення. В основу роботи 

покладена логіка співставлення природного та позитивного права, 

підкреслено роль і значення ціннісного аспекту природного права, 

встановлено ідейні впливи на «відроджене природне право» І.Канта, 

В.Соловйова, Ф.Достоєвського, Г.Гегеля.   

В дослідженнях першого вичленованого нами напрямку досліджень 

варто відзначити монографію Д.Прокопова «Розвиток теорії природного 

права у вітчизняній і російській правовій думці (середина ХІХ – початок 

ХХ ст.» [130]. Дослідження присвячено окресленню історико - 

теоретичного контексту розвитку теорії природного права, з’ясуванню 

специфічності рецепції природного права у вітчизняному контексті. 

Перевага даного дослідження, на нашу думку, полягає у тому, що воно не 

обмежується вивченням особливостей «творчих лабораторій» філософів 

права, а стосується «аналізу наукового середовища, в якому ці погляди 

розвивались» [130, c.6], що долає обмеженість тематично-персонального, 

себто описового підходу. Окрім виявлення ознак наукового 

інтелектуального середовища, з’ясування специфіки вітчизняного 



контексту, осмислення ідейних взаємовпливів, автором зосереджується 

увага на виявлені співвідношення понять філософії права, зокрема права і 

моралі, позитивного і природного права. В межах наукової розвідки 

досліджено «еволюцію поглядів ідеї природного права» від 

М.Сперанського до Б.Чичеріна [130], критично переосмислені засади 

природного права з позицій сучасної філософії права. Обґрунтовано, що 

вітчизняна і російська філософія права має розглядатися у контексті 

«європейського наукового простору» [130]. Отже, дане дослідження 

свідчить про розгляд вітчизняної історико-філософської та правової наук у 

контексті західноєвропейських досліджень. Реконструкція основних ідей, 

основоположень та тенденцій природного права відбувається шляхом 

методології юридичних наук, з позиції історико-правового аналізу.  

До другого напрямку у відповідності до завдань досліджень 

(співвідношення понять і концептів філософії права у структурі соціальних 

досліджень) можна віднести наукову розвідку: Т.Павлова 

«Співвідношення моралі і права у філософії І.Канта (історико-

філософський аналіз)» [122]. Зміст даного дослідження полягає в 

обґрунтуванні значущості для вітчизняного контексту визначення права і 

моралі як змістовно-практичної цілісності. Логіка структури дисертації 

виявляється у вивченні понять моралі і права І.Канта і трансформації 

даних понять у подальшій традиції.  

Важливим аспектом осмислення вітчизняної філософії права, а також 

необхідним складником націотворення, підгрунттям специфічного 

характеру тих чи інших національних ідей є звернення до поняття 

цінностей. Останні не є об’єктивною категорією, адже є певним 

своєрідним досвідом, що переживається їх носієм - конкретним суб’єктом. 

Звідси, очевидно, що жодна світоглядно-ціннісна модель не може набути 

граничної підстави свого обгрунтування, бути абсолютною, вичерпаною. 

Разом із тим важко не погодитись із слушною думкою Л. Чупрія 

[183], який переконливо доводить, що без цінностей – цієї своєрідної 

світоглядної моделі неможливе ані особистісне становлення, ані 



націотворення. Однак, ми маємо зважати на те, що джерело цінностей 

складають не лише позитивні сенси, а й передсуди. Свідченням чого є 

вітчизняна історична картина, яка переобтяжена низкою радянських кліше, 

радянського символізму. Відповідно, еволюція цінностей має бути 

зумовлена не лише природним поступом, але й бути цілеспрямованою 

засадою соціогуманітарної стратегії розвитку сучасної України. 

Відповідно, лише звернення до історичних, культурних, історико-

філософських, філософсько-правових архівів минулого дозволить досягти 

рівня «розуміння» (у сенсі філософської категорії) природи національної 

самосвідомості, критично переосмислити передсуди минулого і на основі 

цього сформулювати алгоритм національної ідеї, що відповідатиме 

запитим спільноти сьогодення. Наше завдання як науковців  полягає у 

фаховому вивченні історичного матеріалу, що передбачає роботу з 

першоджерелами, вивчення генеалогії понять і ідей, осмислення контексту 

їх становлення і т.ін. На підгрунтті чого й можна сформулювати критичне 

судження щодо кола питань соціогуманітарного розвитку України. 

Вивчення таких джерел вітчизняного права, культури, філософії і 

свідчитиме на користь якісного поступу України. Визначення права через 

культуру є досить поширеним, зокрема Ґ. Радбрух, «керуючись 

категоріями південно-західної німецької школи» тлумачив право як явище 

культури, у контексті онтології цінностей [178, с.17]. У вітчизняному 

контексті можемо пригадати постать Б. Кістяківського [75], який вбачав 

причину правового нігілізму в занепаді культури, втрати ціннісних 

орієнтирів. Відповідно, поняття культурної ідентичності так чи інакше 

домінує над спробами віднайти «визначення людини, незалежне від 

«образів людини» [42, с.34] або «культурно нейтральних» тез.  

Варто виокремити дослідження, що стосуються соціального аспекту 

розгляду філософії права, зокрема працю І.Хрімлі «Мораль та право як 

регулятори відносин у сучасному українському соціумі» [177]. Ця 

дисертація присвячена вивченню права як соціального явища у контексті 

суспільства змін і викликів, себто викликів соціального оточення. Між 



тим, зосереджено увагу на виокремленні відмінних рис між правом і 

мораллю, встановлено їх аксіологічний вимір, проголошена необхідність 

втілення «практики соціально-комунікативної діяльності в Україні» [177, c. 

4], автор не наводить переконливих доказів на підтримку даного 

положення. На нашу думку, некоректно зводити визначення правових 

феноменів і права в цілому виключно до аксіологічних вимірів. Також до 

групи потрактування права як соціального феномену і приписування праву 

ціннісних характеристик належить дослідження П.Давидова «Морально-

правовий конформізм як соціально-філософський феномен» [44]. В межах 

роботи досліджено поняття конформізму як форму «деформації соціальної 

свідомості», дане поняття розглянуте у кількох аспектах, а саме соціально-

філософському, онтологічному і гносеологічному. Розвідка ґрунтується на 

аналізі концептів «мораль», «моральність», звідси і виводиться значення 

права у ціннісному аспекті. 

Стосовно інших праць даного напрямку то тут помітне місце займає 

дослідження М. Левчук-Хмари «Право в сучасному етико-філософському 

дискурсі» [89], що присвячено осмисленню феномену права в контексті 

етико-філософських концепцій, з’ясуванню природи впливів духовно-

аксіологічних чинників «європейської культури» на сучасний 

філософський дискурс. Серед числа досліджень у російській науковій 

спільноті звернемо увагу на працю О. Ахматова «Філософія права 

євразійства. Історико-філософський аналіз» [11], присвячене з’ясуванню 

ґенези і концептуальних положень євразійського вчення, передумовам 

його виникнення, філософії права євразійців. Новизна даного дослідження 

полягає у здійсненні історико-філософської реконструкції філософії 

євразійців, виявленні специфічних ознак цього напряму у порівнянні з 

європейським контекстом та дихотомії поняття «держава» у євразійській 

філософії права. На відміну від попередньої праці наукова розвідка 

С.Рюміна «Проблема співвідношення моралі і права в філософії А.І.Ільїна» 

[140], присвячена реконструкції визначень моралі і права у концепції 

А.І.Ільїна, обґрунтуванню єдності права і моралі, що сприяє вирішенню 



вузлових питань етики, зокрема проблеми співвідношення добра і зла, а 

головне ґрунтовного дослідження понять, концептів, їх змістовного 

наповнення в межах концепції А.І.Ільїна.   

До числа суперечливих аргументів даної групи досліджень, на нашу 

думку, належать спроби віднайти задля обґрунтування права єдине 

джерело, відповідно структура аргументації прибічників такого підходу 

ґрунтується на аксіологічно-етичному чиннику, домінують тенденції 

тлумачення права виключно як духовного явища ядра цінностей. За такого 

підходу право стає залежним від рівня моральної свідомості кожного 

окремого представника спільноти, що унеможливлює встановлення 

відмінності між правом і мораллю. Відповідно дослідження феномену 

права виключно як соціального чинника сприяє лише з’ясуванню 

змістовного наповнення концептів, понять і категорій у межах концепцій 

філософів права, але унеможливлює вирішення теоретичних та 

методологічних питань та завдань філософії права. 

Серед праць третього напрямку з його тематично-персональним 

підходом слід назвати дослідження М.Альчук «Філософія Богдана 

Кістяківського в українському філософсько-правовому дискурсі кінця ХІХ 

- початку ХХ ст.» [5], яке являє собою спробу здійснити історико-

філософську та культурологічну реконструкцію поглядів Б.Кістяківського 

в контексті філософсько-правового дискурсу ХІХ - початку ХХ ст. 

Досліджуються погляди, особливості методології аналізу постаті 

Б.Кістяківського, визначається специфічність світоглядних засад 

мислителя, аналізуються ідейні взаємовпливи філософсько-правового 

дискурсу (Б.Кістяківського, Є.Спекторського, Ф.Тарановського, 

А.Фатєєва, К.Яроша). Дана наукова розвідка є ґрунтовним біографічним 

дослідженням, що ґрунтується на аналізі і критичному переосмисленні 

архівних першоджерел як безпосередньо Б.Кістяківського, так і інших 

представників філософії права. Перевага дослідження виявляється у 

цілісній, логічно впорядкованій історико-філософській реконструкції 

філософсько-правових поглядів Б.Кістяківського та розгляді останніх у 



контексті філософсько-правового дискурсу ХІХ – початку ХХ ст. Така 

історико-філософська реконструкція і дає підстави для розгляду філософії 

права Б.Кістяківського не як окремої сторінки історії, а як частини 

цілісного інтелектуального простору ХІХ – початку ХХ ст., в якому 

виявлена ідейна спорідненість. Втім, у даному дослідженні не взято до 

уваги поняттєво-категоріальну систему філософсько-правового дискурсу 

ХІХ – початку ХХ ст., зокрема відсутній аналіз концепту «правди», який є 

ключовим для становлення і розвитку вітчизняної історії філософії права, 

осмислення якого і є одним із завдань нашого дослідження.  

Варто звернути увагу і на інші дослідження, зокрема Н.Жукової 

«Філософсько-світоглядні засади соціально-політичної концепції 

Б.Кістяківського» [51]; Г.Чередніченко «Взаємообгрунтування моралі та 

права у філософії П.Д.Юркевича» [179]; М.Резникова «Філософсько-

правова концепція метафізичного вчення Вол. Соловйова» [133]. У 

російському інтелектуальному середовищі - А.Ліцук «Проблема методу у 

філософії права К.О.Неволіна» [91], де особлива увага присвячується 

аналізу методологічної бази, що застосовується К.Неволіним для розробки 

проблем із сфери філософії, теорії, історії права.  

Цілком очевидно, що метод біографічного аналізу є самостійним 

«жанром» (В.С.Горський) [35] історико-філософських досліджень, 

предметом яких є особистість, її світогляд, що і визначає специфіку 

філософського знання, однак обмеженість такого підходу виявляється в 

замкненості дослідження відносно реальності, живих запитів 

інтелектуальної спільноти. Тематично-персональний підхід передбачає або 

дослідження філософських ідей у їх розмаїтті без врахування контексту 

або дослідження філософських ідей зважаючи на соціокультурний 

контекст, пригадаймо вище проаналізоване дослідження М.Альчук [5], що 

реанімує не лише погляди Б.Кістяківського, але і особливості вітчизняного 

філософсько-правового дискурсу кінця ХІХ - початку ХХ ст. Можна 

зробити висновок, що застосування тематично-персонального підходу, яке 

подекуди характеризується строкатим розмаїттям інтерпретацій, не завжди 



відповідає запитам сучасного гуманітарного дискурсу і переважно є 

«перевантаженим» цитуванням і апеляцією до авторитету континентальної 

філософії.  

До лав прибічників виокремленого нами четвертого напрямку, які 

розглядають розвиток української національної філософії права як 

складову вітчизняної культури і простежують її специфічні ознаки, можна 

зарахувати погляди С.Сливки, що висвітлені у таких працях як 

«Українська національна філософія права: антологічний ракурс» [148]; 

«Філософія права» [147]. Специфічність підходу автора виявляється у 

розумінні права у трьох аспектах: метафізичному, антропологічному і 

антропософському. Дослідник підкреслює домінуюче духовне єство права. 

Задля того аби збагнути суть поняття «українська національна філософія», 

слід розтлумачити його змістовні компоненти, зокрема «нація», за 

С.Сливкою, є «джерелом культурної своєрідності та творчості…у кожного 

народу своя модель (суспільного устрою, - В.Омельченко) як природний 

порядок», себто критерій своєрідності та специфічності – культура, що і є 

«духом нації», відповідно «кожна нація має ідею» [147, c.75]. Також автор 

визначає основні компоненти української національної ідеї якими є 

«незалежність, державність, соборність…» [147, c.76]. Іншими словами, 

культура, її специфічні феномени впливають і визначають модель правової 

держави, що зумовлена менталітетом та ґрунтується на духовних 

переконаннях. Таким чином, С.Сливка намагаючись обґрунтувати поняття 

права вдається до ірраціональних аргументів, враховуючи духовні, 

моральні, психологічні чинники самовизначення людини, «метафізичні 

властивості тіла» [147], в яких на думку автора закладений ген 

своєрідності української культури, код національної ідеї, що зумовлена 

менталітетом. Визнаючи правомірність ряду положень С.Сливки 

зауважимо, що дослідження вітчизняної філософії права шляхом 

експлікації духовних, моральних, психологічних аргументів не завжди 

відповідає строгим критеріям науковості історико-філософського 

дослідження, до якого ми прагнемо в межах нашої дисертаційної розвідки. 



Помітним явищем серед праць присвячених філософії права є 

навчальний посібник А.Баумейстера «Філософія права» [12], що апелює до 

досягнень західноєвропейського філософського знання задля 

формулювання і вирішення сучасних проблем філософії права. Автор 

аргументовано доводить, що звернення до дослідження філософії права 

для вітчизняного контексту є одним «із способів віднайти європейську 

ідентичність України» [12, c.5]. При цьому, філософія права визначається 

як «складова практичної філософії», а її предметом «раціональні підстави 

та цілі людських дій» [12, c.6]. Щоправда підхід до визначення філософії 

права як практичної філософії дещо насторожує, якщо врахувати те, що ще 

Г. Шершеневич [186] (1863-1912) виступав проти перетворення права на 

«додаток практичної філософії», яка займається побудовою ідеальних, 

абстрактних марень, що аж ніяк не стосуються дійсності. Враховуючи усі 

переваги даного дослідження, високу культуру мислення автора та 

смислову цінність тексту, назріла необхідність окрім аналізу європейської 

філософії права звернутися до осмислення ґенези, ідеї вітчизняної 

філософії права, чим і зумовлена суть нашого дисертаційного дослідження. 

Крім вищеназваних праць з філософії права до числа значущих слід 

віднести монографію «Філософія права: сучасні інтерпретації» 

І.Максимова [96], перевага якої виявляється в авторських перекладах з 

розлогими коментарями до праць знаних філософів права, зокрема Роберта 

Алексі; антологію першоджерел з ґрунтовною передмовою І.Гриценко 

«Філософія та енциклопедія права в університеті Святого Володимира» 

[168] в якій право визначене як багатогранна «соціальна практика» в якій 

філософія права виконує роль її тлумачення та осмислення. Антологія 

включає перевидання першоджерел філософів права Київського 

Університету св. Володимира, зокрема, К.Неволіна, М.Пилянкевича, 

М.Ренненкампфа, Є.Трубецького, Є.Спекторського. Близькою до 

попередньої є «Антологія української юридичної думки» за ред. 

Ю. С. Шемшученка [8], яка включає першоджерела вітчизняних філософів 



права XVIII - XX століть, і слугує теоретичним фундаментом для 

подальших наукових розвідок. 

Загалом, більшість розглянутих публікацій стосуються дослідження 

особливостей функціонування філософських ідей, аналізу співвідношення 

концептів і понять філософії права, осмислення філософії права у 

контексті континентальної філософії, експлікації її предмету подекуди 

ірраціональними за своєю суттю аргументами (дослідження С.Сливки), що 

не завжди відповідає запитам і вимогам сучасного гуманітарного дискурсу. 

Розгляд і критичне переосмислення різноманіття змістовних аспектів, 

завдань, методологічних засад численних досліджень дає підставу для 

тверджень про назрілу необхідність дослідити феномен вітчизняної 

філософії права послуговуючись методологією історії філософії, що 

дозволить виявити ідейні взаємовпливи, умови їх рецепції та 

функціонування в межах інтелектуального середовища ХІХ – поч. ХХ ст. 

та представити вітчизняну філософію права як напрям досліджень в 

Університеті св. Володимира. 

 Відповідно дослідження ґенези філософсько-правових ідей дозволяє 

розкрити специфіку інтелектуальної спільноти і сприяє розстановці 

акцентів у розв’язанні сучасних проблем філософії права. Як слушно 

зауважує, О. Хома сучасний філософський дискурс вимагає розбудови 

власної філософської мови, культури понять і смислів, адже, саме історик 

філософії, по-перше, є фахівцем гуманітарних студій, по-друге, знайомий з 

історико-філософським контекстом, по-третє, здатний розвивати культуру 

коментарів [176], що сприятиме розвитку вітчизняної філософської мови, 

тому дана тема відповідає нагальним запитам наукової спільноти. Звідси, 

необхідність історико-філософської реконструкції філософії права як 

напряму вітчизняної академічної філософії; з’ясування значення 

філософсько-правових ідей XIX - поч. XX ст. для вирішення сучасних 

запитів філософії права; виявлення ролі та перспективи розбудови 

філософсько-правової термінології для розвитку вітчизняної філософської 

мови.     



Саме тому нас цікавить реконструкція контексту і «статусу текстів в 

цьому контексті» [63], де, як слушно зауважує С.Йосипенко, некоректно 

розглядати українську філософію у «абстрактному горизонті» 

континентальної філософії [63]. Відповідно, у межах даного 

дисертаційного дослідження, важливо виявити тенденції, характерні 

чинники та ідейні засади такого контексту з метою вирішення сучасних 

теоретичних і методологічних проблем історії філософії та запитів 

сучасного філософського дискурсу в цілому, що має суттєве теоретичне і 

практичне значення: перше з них пов’язується із систематизованим 

висвітленням вітчизняної філософії права XIX - поч. XX ст. як 

самостійного розділу української академічної філософії; друге – завдяки  

зверненню до функціонування конкретної філософсько-правової 

термінології, її змістовного наповнення та умов можливостей застосування 

сприятиме розвитку вітчизняної філософської мови. Дослідження мови, 

генеалогії концептів в історико-філософському контексті, на наш погляд, є 

актуальним для сучасного історико-філософського дослідження.  

Переведення досліджень філософії права в історико-філософську 

площину вимагає опертя на адекватну теоретико-методологічну основу. 

Опрацювання наявної літератури дає підставу вичленити тут наступні 

домінуючі напрямки філософських розвідок філософії права: історико - 

філософську реконструкцію природного права; дослідження понять і 

концепцій філософії права шляхом історико-філософської реконструкції; 

тематично-персональний підхід і виокремлення української національної 

філософії права, виходячи з метафізичних, антропологічних та 

аксіологічних аргументів.  

Кожний з названих підходів має як сильні, так і слабкі сторони та все 

ж таки можна стверджувати, що саме історико-філософська реконструкція 

вітчизняної філософії права є тим методологічним підходом який здатний 

забезпечити систематизацію та узагальнення філософських ідей, 

реалізувати завдання історика філософії, а саме - оцінити досвід минулого, 



що і буде представлено у пропонованому дисертаційному дослідженні, 

враховуючи наступні моменти.  

Конкретизуючи останнє з вищенаведеного почнемо з того, що 

історико-філософське дослідження завжди пов’язане з практикою 

переінтерпретації, аналізу, поєднання між собою значущих подій, при 

збереженні критичної дистанції щодо матеріалу, який досліджується, 

іменування того, що змінилося у відповідності до контексту і ситуації. 

Завдання історика філософії тут полягає у поясненні, тлумаченні, 

подоланні передсудів, оскільки історико-філософський процес 

сегментований на сліди і документи, є сферою діалогу, де Інший 

відповідає на питання, то історик філософії має справу з філософією 

Інших, де акт питання відкриває простір інтерсуб’єктивності, є 

підгрунттям діалогу інакомислячих. Питання до тексту в цьому діалогу є 

ключовим для історико-філософського пошуку, який можливий з 

усвідомлення свого «незнання» як чинника формулювання проблеми. 

Отже історія філософії має бути знанням не тільки «дійсного, але й 

можливого» [36, с.17], а завдання історика філософії – зробити мислителів 

минулого сучасниками, при цьому не стилізуючи їх. Важливо перетворити 

монологи мовчазних текстів на діалоги, що можливе завдяки актуальному, 

живому запитанню, що не втратило зв’язок з життєсвітом. Історика 

філософії вирізняють характеристики інтелектуального зору, допитливість 

та стратегія проблематичного сприйняття, в якому проблема є ланкою, що 

поєднує «життя і мислення, особистість і систему» [36]. Відповідно, 

історик філософії шукає відповідь на сучасні йому питання в досвіді 

минулого з точки зору проблемно-історичного підходу, себто погляду на 

тексти минулого «не просто меморіально» з фіксацією архаїчності, а з 

живим запитом сьогодення, подоланням затишного мислення 

очевидностей і самозрозумілостей, трансформацію монологу авторитету 

автора на діалог «живих співрозмовників», сила аргументів яких залежить 

від якості питань до тексту. Саме тому на основі окресленого стає 

можливим дослідження філософсько-правової думки XIX - поч. XX ст., 



аналіз, осмислення та тлумачення основних концептів, понять, принципів і 

категорій вітчизняної філософії права та її оцінка в контексті історико-

філософського процесу.  

Джерельною базою дослідження став корпус праць представників 

філософсько-правової думки Університету св. Володимира: К. Неволіна 

(«Енциклопедія законознавства» (І та ІІ томи відповідно), «Історія 

російських громадянських законів»), С.Орнатського («Про єдність 

всезагального, вищого закону правди в порівнянні з багатоманіттям і 

різноманітністю позитивних законів в різних людських суспільствах»), М. 

Хлєбнікова («Право і держава в їх взаємних відношеннях), 

М.Ренненкампфа («Юридична енциклопедія», «Юридична енциклопедія 

Аренса і природне право, або філософія права Шилінга»), Є. Трубецького 

(«Енциклопедія права», «Історія філософії права», «Світогляд В. 

Соловйова»), Є. Спекторського («Юриспруденція і філософія», «До 

століття історичної школи в правознавстві»), а також праць П.Юркевича 

(«Історія філософії права»). Таким чином, у межах джерельної бази варто 

застосувати принцип умовної класифікації на: а) першоджерела; б). 

антології; в). сучасні аналітичні джерела. Окрім чудового видання 

«Філософія та енциклопедія права в Університеті Святого Володимира» у 

2-х книгах, зміст якого складають тексти першоджерел, варто відзначити 

«Антологію української юридичної думки», що налічує 6 томів, які є 

тематичними, причому перший із них присвячений філософії права. Окрім 

упорядкування текстів першоджерел, автори цієї антології проаналізували 

стадії формування, становлення і розвитку вітчизняної філософії права. 

Засадничими методами у контексті даного дослідження є такі методи 

історико-філософської науки як описовий метод, метод біографічного 

аналізу, метод проблемно-категоріального аналізу історико-філософського 

процесу, метод соціокультурного аналізу історико-філософського процесу, 

метод іманентної критики, метод раціональної реконструкції історико-

філософського процесу, порівняльний метод, а також герменевтичний 

метод «розуміння» та «тлумачення». Щодо доцільності вживання 



останнього методу зауважимо, що Г.-Г.Гадамер у роботі «Істина і метод» 

вказує на найбільш суперечливі методологічні колізії, які виникають при 

роботі із гуманітарним знанням. До числа яких зараховує спроби 

представити методологію гуманітарного знання за «взірцем» природничих 

наук, де домінуючим постає індуктивний метод, а мета визначена 

пізнанням закономірностей [28, c.44]. Г.-Г.Гадамер застерігає від такої 

методологічної «плутанини» шляхом якої пішли Г.Гельмгольц і                  

В.Дильтай. Перший з яких намагався обґрунтувати рівнозначність 

гуманітарних і природничих наук, однак обмежився лише розмежуванням 

двох видів індукції [28, с.46]. А, В.Дильтай долучився до звичного 

передсуду щодо того, що «природничі науки є взірцем для гуманітарних» 

наук [28, с.48].   

 На противагу такому підходу Г.-Г.Гадамер твердить, що в 

гуманітарних науках «ідеалом має бути розуміння самого явища в його 

однократній і історичній конкретності» [28, с.45]. У відповідності із таким 

підходом метою гуманітарного знання є пізнання передумов, які 

зумовлюють ті чи інші явища. Домінуючим є сам процес «розуміння» у 

тексті, взаємопорозуміння у діалозі, яке досягається шляхом проникнення 

до смислових пластів і це, за оцінкою, Г.-Г.Гадемера є нічим іншим як 

«мовним процесом» [28, с.447]. Відповідно, герменевтика є не просто 

мистецтвом, а методологією «розуміння». Досягнення рівня 

взаємопорозуміння з Іншим можливе в діалозі, а набуття значення 

«розуміння» в філософії позначається здатністю тлумачити та 

коментувати. Традиція коментування і є провідною функцією історико-

філософської діяльності. Звідси, цілком очевидно, що «мова – це 

універсальне середовище, в якому здійснюється саме розуміння. Способом 

цього розуміння є тлумачення» [28, с.452]. У відповідності до даної 

методологічної настанови ми і звертаємось до вивчення ґенези понять із 

джерел філософсько-правових вчень в Університеті св. Володимира. До 

яких належать поняття «правда», «справедливість», «закон» у контексті 

філософсько-правових концепцій К.Неволіна, С.Орнатського, 



М.Хлєбнікова, М.Ренненкампфа, Є.Трубецького, Є.Спекторського. 

«Розуміння» і є здатністю тлумачити, коментувати та застосовувати своє 

критичне судження щодо приписів даності. Історик філософії намагається 

вдатися до процесу промислення досвіду минулого, де процес «розуміння» 

потребує відповіді на питання «що?» і «як?». Вивчення минулого 

передбачає з’ясування причин, які зумовлюють ті чи інші події, саме на 

основі цього історик філософії може передбачити стратегію горизонту 

можливого. Ця ідея розгляду історії як матеріалу передбачення належить 

теоретику історичної науки - Р.Козеллеку (1923-2006). На нашу думку, 

герменевтика і є методологією «розуміння», що досягається шляхом 

тлумачення, діалогічного відношення до тексту, коментування як 

засадничих функцій історико-філософської роботи. 

В доповнення до попередніх аргументацій ми виходимо з того, що 

з’ясування раціональних засновків вітчизняної філософії права шляхом 

історико-філософського аналізу, єдиною можливою підставою для 

висунення гіпотези щодо існування і функціонування вітчизняної 

філософсько-правової традиції (в межах Університету св. Володимира) є 

історико-філософська реконструкція, яка ґрунтується на осмисленні 

першоджерел та з’ясуванні їх статусу у контексті сьогодення. Відповідно, 

ми вдамося до спроби систематизувати та впорядкувати засади та зміст 

філософсько-правових поглядів представників Київського Університету св. 

Володимира шляхом історико-філософського аналізу. В межах даної 

роботи нас цікавлять виключно філософські аспекти вивчення філософії 

права, подекуди її онтологічні та гносеологічні аспекти розгляду, однак ми 

залишаємо осторонь коло питань, які виходять за межі нашої компетенції, 

зокрема питання позитивного права, психології, себто відносин особи і 

держави, дослідження природи потягів до злочинів. Тобто, в даному 

контексті нас не цікавить дослідження природи переживань, ґенеза 

ментальності і т.ін., на приклад погляди Л.Й. Петражицького щодо 

«свідомості повинності, обов’язку …» [124], які безперечно заслуговують 

на розлоге та глибоке осмислення, однак на даному етапі не відповідають 



завданню та цілям пропонованого дисертаційного дослідження тим паче, 

що дихотомію права не варто зводити до значень виключно нормативної 

сфери, а слід розширити і зорієнтувати на сферу ідеального, себто 

розглядати право як певну «нормативно-ціннісну реальність» [13, с.3]. 

Думається тут правомірно розвинути думку Л.Петражицького, який 

наголошував, що право покликане займатися «захистом інтересів» [125, c. 

502], однак не суб’єктивних, а інтересу спільноти, там, де немає місця 

свавіллю одного, а домінує принцип волі усіх. 

В загальному, сучасний стан розвідок щодо осмислення предмету 

вітчизняної філософії права вказує на багатовекторність її потрактувань, 

розмаїття контекстів її розгляду. Якщо систематизувати загальновідомі 

дослідження за їх предметною окресленістю то ми отримаємо наступну 

картинку предмету філософії права, по-перше, який розглядається у 

контексті історико-філософської науки; по-друге, потрактовується як 

феномен соціальних процесів; по-третє, осмислюється, як антропологічний 

чинник; по-четверте, інтерпретується як складова практичної філософії, 

включаючи онтологічний аспект; по-п’яте, реконструюється як етико-

аксіологічний феномен; по-шосте, досліджується у структурі теорії права, 

зараховуючи її до циклу юридичних дисциплін. За змістовним 

наповненням і загальною спрямованістю проаналізовані нами дослідження 

у тому числі й дисертаційні, можна кваліфікувати як історико-філософську 

реконструкцію концепції природного права (В.Культенко, І.Майданюк, 

О.Патлайчук); дослідження поняттєво-категоріального апарату у 

концепціях провідних науковців (Л.Верецька, О.Сердюк); ті, які мають на 

меті виявити особливості «творчих лабораторій» тих чи інших мислителів 

(М.Альчук) або обґрунтувати автономність вітчизняної філософії права і 

довести існування безпосередньо «української національної філософії 

права» (С.Сливка), виходячи з метафізичних, антропологічних, 

аксіологічних аргументів.  

Як уже зазначалось, майже всі названі дослідження проводились з 

різних методологічних підходів не виключаючи описовості та побудови 



абстрактних схем. Функціонування права (римське класичне, «Руська 

правда», звичаєве українське право) і поява філософії права – дистанція 

значних розмірів. Філософія права виникає як потреба рефлексії відносно 

своїх основоположень, що вимагає наявності науково-дослідницьких 

установ і центрів, якими стають університети в структуру яких обов’язково 

входять юридичні факультети. Тому замість побудови абстрактних схем і 

моделей нами ставиться конкретне завдання осмислити ґенезу 

філософсько-правових досліджень та з’ясувати роль і значення в них 

Університету св. Володимира як центру розвитку філософсько-правових 

течій та шкіл в Україні а, відповідно і нового рівня юриспруденції. Його 

представники філософії права не лише ретранслювали провідні ідеї 

притаманні континентальній філософії і правовим доктринам Західної 

Європи, але й критично їх переосмислювали. Отримавши освіту у 

європейських університетах, зокрема в Берлінському, вони були 

ознайомлені із проблемним полем філософсько-правового дискурсу XIX – 

першої половин XX ст. з його питаннями про співвідношення права і 

моралі, природного і позитивного права, аргументами «pro et contra» щодо 

спроб створення єдиного Зведення Законів (дискусія між Ф. К. фон Савіньї 

і А.Тібо), «універсальне право» І.Канта, вчення про «розумне право» 

Г.Гегеля, що ставало основою їх власних досліджень та формуванням 

власних філософсько-правових поглядів. В межах наявного матеріалу 

переосмислення ідейних і теоретичних впливів, які позначили і подекуди 

визначили та зумовили специфічні тенденції вітчизняної філософсько-

правової традиції з послуговуванням методологічного апарату історії 

філософії буде подано в основних розділах пропонованого дослідження.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Історико-філософські й теоретичні джерела формування 

філософсько-правових вчень в Університеті св. Володимира 

Метою даного розділу є осмислення передумов становлення 

феномену «професорського покоління 1830 рр.» (термін Д.Чижевського). 

Для цього нам слід розв’язати чотири завдання, передусім проаналізувати 

філософсько-правове вчення І. Канта у контексті становлення вітчизняної 

філософсько-правової думки та вказати на особливості його критичної 

рецепції у вченні про право К.Неволіна. Звідси ми перейдемо до аналізу 

філософії права Г.Гегеля, вчення якого визначило характер наукових 

пошуків «професорського покоління 1830 рр.», і, відповідно, і є 

засадничим історико-філософським джерелом формування й становлення 



вітчизняної філософсько-правової традиції. Від вчення Г.Гегеля перейдемо 

до відтворення кола актуальних питань філософсько-правового дискурсу 

XIX – поч. XX ст., зокрема, дискусії щодо імовірності створення єдиного 

Зведення законів (полеміка між Ф.Савіньї та А.Тібо). Це й дозволить 

репрезентувати теоретично-освітнє тло формування і становлення 

представників вітчизняної філософсько-правової думки, адже, саме в 

межах Берлінського університету, вони (К.Неволін і інші) були інтегровані 

та залучені до загальноєвропейського контексту наукових студій. 

Проаналізуємо роль М.Сперанського як ініціатора створення нової за своїм 

призначенням і рівнем фахової приналежності філософсько-правової 

школи, який заклав висхідні підвалини для появи «професорського 

покоління 1830 рр.». Цілю М.Сперанського, у відповідності з нашим 

припущенням, було виховання теоретиків права, які були б долученими до 

загальноєвропейського інтелектуального середовища. Саме з такою метою 

і розпочався пошук вихованців серед духовних семінарій. До числа 

здібних та талановитих учнів, яких особисто відзначив М.М.Сперанський, 

стипендіатів, які навчалися в Берліні в 1829-1834 рр. й увійшли: Костянтин 

Олексійович Неволін (1806-1855) – вихованець Московської духовної 

академії, Сава Осипович Богородський (1804-1857) – вихованець 

Петербурзької Духовної Академії, Сергій Миколайович Орнатський (1806-

1884), Олексій Благовещенський (1800-1835), Василій Знаменський (1800-

1835), Олександр Олексійович Федотов-Чеховський (1806-1892), який 

розпочав програму стажування в Берліні протягом 1831 -1834 рр. Тобто, 

навколо М.М. Сперанського утворився гурток майбутніх теоретиків та 

філософів права [15]. Своє навчання вони продовжили на стажуванні в 

Берлінському університеті, де перебували три роки під керівництвом 

засновника історичної школи права Ф.К. фон Савіньї, хоча деякі свідчення 

вказують на те, що їх роботу координував А.А.Ф.Рудорф. Слухали лекції з 

філософії права Г.Гегеля та сформувалися як науковці. Варто відзначити, 

що для розвитку освіченості Російської імперії німецькі університети 

набували значення «еталону наукового знання» [7, с.11]. 



Звернення до даних питань обґрунтовано у меті та відповідає 

завданням нашого дисертаційного дослідження. Таким чином, осмислення 

історико – філософських й теоретичних джерел дозволить нам 

спростувати, або підтвердити достеменність поступу формування, 

становлення і оформлення у статусі самостійного розділу вітчизняної 

філософсько-правової школи. 

 Розпочнемо із осмислення філософсько-правових поглядів І.Канта.  

 

2.1. Філософсько-правові положення І. Канта та їх  критична 

рецепція у контексті вітчизняної філософсько-правової думки 

У межах даного підрозділу ми вважаємо за необхідне відтворити 

змістовні засади філософсько-правового вчення І.Канта. Принагідно, щоб 

не повертатися до цього питання осмислимо критичну рецепцію 

філософсько-правових інтенцій І.Канта в контексті поглядів на право 

К.Неволіна та з’ясуємо характер його імовірних запозичень із витоків 

думки І.Канта.  

Предикат універсальності є базовим принципом філософсько-

правових поглядів І. Канта. Оскільки право стосується царини виключно 

зовнішніх стосунків, відповідно має набути своєї універсальності. У роботі 

«Про прислів’я «Може бути, це вірно в теорії, але не принагідне для 

практики» (1793) І. Кант підкреслює, що з точки зору, наприклад «щастя 

взагалі» неможливо вказати для законів який-небудь загальнозначущий 

принцип [68, с.88]. Уявлення про щастя належить до царини емпіричних, 

себто виключно суб’єктивних переконань, адже вони є мінливими, немов 

ілюзії, і аж ніяк не можуть складати підвалину права. Адже право є 

універсальною категорією, що має об’єднувати волю усіх. В даному 

контексті можемо пригадати Лона Фулера, який в «Моралі права» [173] 

відтворює подібний наратив на прикладі короля Рекса, який усвідомив 

своє призначення у статусі правителя – зробити підданих щасливими, 

однак через таке упереджене сприйняття своєї мети, зрештою позбувся й 

самого титулу правителя. І. Кант повсякчас підкреслює, що у кожного своє 



уявлення про щастя, і воно не може набути статусу універсальної категорії. 

Завдання законодавця полягає аж ніяк не в тому, аби зробити підданих 

щасливими, а лишень у тому, аби народ «існував як ціле» [68, с.89]. Така 

existentia універсальності та всезагальності і має бути метою законодавця. 

Відповідно, ані суб’єктивні ілюзії про щастя, ані будь-які інші емпіричні, 

особистісні переконання не є підвалиною права. Лише раціональне може 

бути універсальним принципом. Не можемо не погодитись із тим, що 

Іммануїл Кант бачив людиною: «animal rationale, розумною природною 

істотою», про що так слушно зауважує Вольфґанґ Шлухтер, вивчаючи 

питання щодо того чи є раціональність специфікою Європи [86, с.249].  

В подальшому ми будемо не лише реконструювати основні 

положення філософсько-правового вчення І. Канта, а й виявляти критичні 

зауваги щодо нього. Попередньо відзначимо, що така критика стосується 

двох моментів, по-перше формалізму права, по-друге, визначення сутності 

права через заборони. До прикладу, розглядаючи право підданих на 

повстання, І. Кант рішуче відкидає таку можливість, називаючи будь-яке 

громадянське повстання в його крайніх формах бунтом, який, в свою чергу 

докорінно руйнує фундамент державного устрою. У питаннях пов’язаних 

із можливістю повстання слід послуговуватись нормами писаного права, 

якщо конституція не містить положень, які надають легітимності такій 

формі вираження невдоволення протестних настроїв як бунти. Так, І. Кант 

твердить, що у народу відсутнє право примусу відносно правителя, до того 

ж у питаннях, які стосуються протестів неможливо досягнути всезагальної 

згоди і волі народу у абсолютному її вимірі, звідси І. Кант і доходить до 

умовиводу про неправочинність будь-яких бунтів. Право на застосування 

сили належить виключно державі. 

І. Кант висновує як необхідність, підкорення механізму державного 

апарату у відповідності із примусовими законами. Це є єдиною умовою 

відповідності принципу універсальності і рівності кожного перед законом, 

який не розрізняє облич, і не залежить від індульгенцій. Однак, І. Кант 

підкреслює, що у людини як розумної істоти із зрілим критичним розумом 



є адекватний запит на те, аби переконатися чи є такий примус 

правочинним [68, с.97]. Ми вважаємо, що, виходячи з даного положення, 

усі закиди щодо формалізму права у інтерпретації І. Канта є 

безпідставними. Адже примус у його вченні про право є лишень 

необхідною умовою універсальності і тієї ж всезагальності, однак він аж 

ніяк не вичерпує зміст поняття права в цілому. У «Метафізиці моралі» 

(1797) мислитель наголошує, що вчення про право потребує свого 

осмислення в межах цілісної системи з позицій розуму, яку він і називає 

метафізикою права. «Поняття права – це чисте, але спрямоване на 

практику поняття…» [70, с.111]. Далі йтиме мова про філософсько-правове 

вчення Г. Гегеля, і ми побачимо цю спільність у їх позиціях, адже Г. Гегель 

теж не моделював концепцію абстрактного і ідеального права, а, навпаки, 

права як ідеї втіленої в дійсності. До речі низка критичних зауваг 

стосуються і того, що І. Канту так і не вдалося подолати прірву між світом 

ідей і самою дійсністю, між буттям і сущим, попри те, що усі поняття його 

філософсько-правового вчення були орієнтованими на їх реалізацію. 

Однак, аргументом спростування на такі закиди може стати розуміння 

моралі, яке зводиться до того, що вона має стати практикою. Про мораль 

не говорять, в втілюють у конкретній дії як категоричний імператив І. 

Канта: «вчиняй у відповідності із максимою, яка у той самий час може 

мати силу всезагального закону» [70, с.134]. Саме у формі всезагальності 

набуває свого втілення свобода розумна, а не дика свобода. Право є 

«сукупністю умов, при яких свавілля однієї особи узгоджене із свавіллям 

іншого з точки зору всезагального закону свободи» [70, с.139]. Фактично, 

свобода завжди є обмеженою рамками всезагальності, і, завдяки цьому і є 

розумною свободою. Право є диктатурою легітимної і універсальної 

всезагальності, яка разом із тим залишає місце і для свободи кожного.   

Щодо особливостей саме філософського осмислення права, І. Кант 

відзначає, що коли ми мовимо про метафізичні начала вчення про право, то 

маємо дотримуватися принципу «повноти розмежування правових 

понять», тільки тоді можна представити це вчення як систему, осмислену з 



позицій розуму. Пригадаймо, що Г. Гегель вважав роботу з поняттями 

ядром філософського призначення. Саме строга визначеність понять 

здатна відобразити повноту змісту у формі. Так само і І.Кант вважає, що 

система є лише там, де «вказано місце поняття» [70, с.285]. Таким чином, 

помічаємо ще один суттєвий нюанс, що поєднує філософсько-правове 

вчення Г. Гегеля і І.Канта, це увага до понять, І.Кант твердить, що 

філософія є системою пізнання розумом із понять, і задача філософів – 

формулювати поняття самого розуму. До числа такої співвимірності 

обидвох вчень можна зарахувати  і наступний умовивід. І. Кант говорить 

про культуру моральності, яка закладена в нас, і перебуває у динаміці 

удосконалення, суттєвий нюанс полягає у тому, що там, де І. Кант 

говорить про моральність він говорить про мотив вчинків. Так само і         

Г. Гегель, розглядаючи право на трьох щаблях (про що мова йтиме 

згодом), на другому рівні – моральності мовить про чинник наміру, мотиву 

того чи іншого вчинку. Право є необхідною умовою співіснування з іншим 

на засадах взаємовизнання.  

І хоча філософсько-правове вчення І. Канта К Неволін критикує 

визначення права через заперечення. Ми не можемо не акцентувати увагу 

на тому, що поняття примус у інтерпретації І.Канта не слід зводити до 

заборон, санкцій, які обмежують свободу людини. Навпаки, принцип 

універсальності закону є умовою рівності кожної окремої особи, і є 

гарантією її свободи, однак не дикої свободи, тотожної свавіллю, а свободи 

розумної. Так, поруч із вимогою підкорення державному механізму, І.Кант 

боронить й межі людських прав, а саме вимогу розумної людини збагнути 

наскільки такий примус є правочинним. Людина, яка має сміливість 

послуговуватись власним розумом, здатна пізнати природу цієї 

правочинності. Більше того, на сторінках роботи «Відповідь на питання: 

Що таке Просвітництво?» (1784) І. Кант наголошує на можливості 

публічно послуговуватись власним розумом щодо осмислення 

законодавств і висловлювати свої думки щодо його удосконалення [69, 

с.34], застосовуючи свою здатність критичного судження у конструктивній 



формі. Так, до пріоритетних прав народу належить – «свобода друкованого 

слова, яка є єдиним паладіумом прав народу – свобода у рамках глибокої 

поваги і любові до свого державного ладу» [68, с.95]. Але у кожної 

свободи мають бути межі, аби вона не перетворилася на свавілля, і ці межі 

у філософсько-правовій концепції І. Канта є розумними. Зрештою, І. Кант 

твердить, що повага до права є безумовним обов’язком, більше того: 

«право людини має вважатися священним, яких би жертв це не коштувало 

пануючій владі» [66, с.302]. Таким чином, І. Кант намагається 

обґрунтувати апріорну значущість правових принципів та проілюструвати 

спосіб застосування даних принципів щодо правової емпірії. Поняття 

право у тлумаченні І.Канта зводиться до трьох ключових аспектів: 1) воно 

стосується тільки зовнішніх практичних стосунків між особами; 2) 

враховує тільки відношення між волевиявленнями осіб; 3) до уваги не 

береться зміст волевиявлення, певні емпіричні цілі кожного з індивідів, де 

наявна суб’єктивна оцінка, яка не може носити загальнозначущий 

характер, а тільки форма взаємовідношень волевиявлень, такою формою і є 

закон. Звідси право в інтерпретації І. Канта виходить із принципу примусу, 

але не просто примусу, а саме правового примусу, який є раціонально 

виправданим зовнішнім примусом і покликаний унеможливлювати 

свавілля одних щодо інших.    

Перейдемо до осмислення критичних зауваг щодо філософсько-

правового вчення І. Канта у інтерпретації К. Неволіна. Про змістовні 

засади його філософсько-правової концепції мова піде трохи згодом, у 

межах третього розділу даного дисертаційного дослідження. К. Неволін 

іменує філософію І. Канта «суб’єктивним ідеалізмом», визнаючи 

висхідною інтенцією його філософії положення про те, що наш людський, 

конечний розум не може пізнати внутрішню сутність речей, відповідно, ми 

маємо задовольнятись пізнанням явищ [104, с.417]. В філософсько-

правовій концепції І. Канта поняття права стосується тільки зовнішньої 

сторони людських взаємовідносин із іншим, а критерієм такого 

сумісництва різних воль є дотримання всезагального закону, який 



покликаний обмежувати свавілля іншого. У філософському вченні Х. 

Арендт [194] ідеться про два виміри людського життя – приватний і 

публічний, відповідно право стосується виключно публічної сфери, що  

визначає і регламентує однакові для усіх правила, дотримування яких є 

обов’язком самосвідомого громадянина. Отже, обмежуючи свободу всіх, 

себто встановлюючи однакові для усіх правила на підставі універсальної 

значущості і дії права, ми унеможливлюємо свавілля обраних. Право, за 

І.Кантом є «сукупністю умов при яких воля одного може бути сумісною із 

волею іншого згідно всезагального закону свободи» [104, с.419]. Держава є 

єдиним можливим середовищем, заснованим на принципах розуму, де 

критерій універсальності дозволяє впорядковувати і урівноважувати 

міжлюдську взаємодію. Розмежування гілок влади на законодавчу, 

виконавчу і судову дозволяє зробити цей механізм найбільш дієвим і 

співвідноситься із таким принципом, який у відповідності до сучасного 

словника політичних вчень називається системою стримувань і противаг. 

Тобто, сприяє урівноваженню гілок влади, і не допускає узурпації та 

зловживань владою однією із гілок влади супроти іншої. Ця мета 

здійснюється завдяки чітко прописаним процедурам, наприклад: закону 

про імпічмент, право вето, вотум недовіри і т.ін.  

Переваги філософсько-правового вчення І. Канта, К. Неволін зводить 

до наступних положень: по-перше, принцип універсальності закону 

унеможливлює свавілля випадкових намірів. По-друге, І. Кантом 

«зроблений перший крок до того, аби сферу права вивільнити із під 

панування свавілля» [104, с.437]. По-третє, зводить єдність людського роду 

до принципу розуму. Звідси, право є системою всезагального розуму.  

До числа ж недоліків зараховує наступні положення: по-перше, 

визначення права через формальне начало, звідси К. Неволін висновує, що 

вчення про мораль та право не мають ґрунтовної підстави, радше взагалі 

позбавлені фундаменту. По-друге, він вказує, що принцип універсальності, 

який є засадничим у філософсько-правовій концепції І. Канта, є нічим 

іншим як логічним началом розуму, яким можуть бути як протиріччя так 



тотожність, та будь-які інші логічні начала, однак усі вони є лише формою, 

і не здатні відтворити зміст. По-третє, критерій відбору правил до системи 

законів розуму має засновуватись аж ніяк не на вимозі універсальності, або 

формальному началі. Адже ключовий принцип вчення І. Канта – 

універсальність, може бути і нерозумною, звідси очевидно, що не можна 

на такій суперечливій підставі звести розумну систему правознавства.       

К. Неволін закидає І. Канту досить суперечливий, за його оцінкою, 

розподіл між правом як зовнішнім началом, і моралю як внутрішнім 

началом. К. Неволін, на противагу такому положенню стверджує, що «як 

повинності моралі, так і повинності права здійснює одна і таж воля 

свободна» [104, с.440], звідси випливає її неподільність на зовнішню і 

внутрішню сторони. Звідси очевидно, чому К. Неволін є адептом 

філософсько-правової системи Г. Гегеля, адже в ній стираються грані 

розподілу між правом і моралю, між правом і політикою. Ще до числа 

одного суттєвого недоліку Кантових положень К. Неволін зараховує 

принцип заборони або примусу як засадничого положення системи права. 

Так, в системі права І. Канта усі повинності виконуються заради виконання 

самого обов’язку, себто І. Кант не враховує того, що люди є живими, а не 

«соціальними манекенами» [1] (мовою М.Алексеєва, який застосовував 

феноменологічний метод у філософії права) і можуть у своїх діях 

послуговуватись і іншими намірами. Найсуттєвіший недолік Кантового 

вчення про право, у відповідності із інтерпретацією К. Неволіна, полягає у 

тому що провідною рисою права у системі І. Канта є зовнішність дії, звідси 

і можливість примусу [104, с.441]. У людині закладені дві сторони однієї 

розумної волі, одна з них – зовнішня, а друга – внутрішня, однак природа 

такого підкорення не є визначальною для Кантової концепції, натомість, в 

ній домінує сила примусу. Відповідно, К.Неволін не вважає філософсько-

правову концепцію І.Канта концепцією розумного права, адже в останній 

висхідним положенням має бути повага до іншого, а не механізм примусу. 

Таким чином, представивши структуру аргументації К.Неволіна 

щодо суперечливих аспектів у філософсько-правових поглядів І.Канта, 



можемо назвати їх «сильними», осмисленими, послідовними і доказовими 

та звісно ж критичними. К.Неволін як адепт філософської системи 

Г.Гегеля досить вміло послуговується його настановами щодо методології 

наукового пізнання. Виражаючи сутність у формі ясних і осмислених 

понять та підсилює їх доказовістю логічно впорядкованих умовиводів.   

Попередньо, ми відтворювали критичні зауваги, виголошені              

К. Неволіним, згідно з Г. Гегелем, щодо обмеженості філософсько-

правового вчення І.Канта. Такі «сильні» аргументи на користь такої 

критики стосуються принципу примусу як визначального у концепції 

права І.Канта, і звідси переконання, що настільки формалізований принцип 

нівелює ідею права як таку, її ціннісний вимір. Таке обмеження свободи у 

відповідності зі свободою інших Г. Гегель вважає частково позитивним 

визначенням, у відповідності з яким  береться за основу права  - свавілля 

одного у співвимірності до свавілля іншого, що вказує на докорінне 

логічне протиріччя, за оцінкою Г. Гегеля. Який, в свою чергу, виходить у 

межах власного філософсько-правового вчення із ідеалу про розумну 

людську природу, розумну волю, себто «в собі» і «для себе» всезагальну. А 

І. Кант виходить із самої антропологічної природи людини і враховує не 

тільки існування розумної свободи (ідеального), але й свободи дикої, 

варварської тотожної свавіллю (дійсного). Для Г. Гегеля така концепція 

Кантового вчення не є іманентно розумним началом, а лише зовнішньо 

формальним. Г. Гегель підкреслює в філософії права І. Канта тільки 

принцип примусу, і виходячи із таких засад зводить Кантове осмислення 

права лишень до розмежування свобод, негативного права. Таким чином, 

Г. Гегель помилково, за нашою оцінкою, зводить усю філософсько-правову 

концепцію І. Канта до тези про примус і заборону, які, за його оцінкою, 

вичерпують зміст права, і звідси стає зрозумілим, чому Г. Гегель 

проголошує його вчення про право формальним.  

Ми вважаємо, що обмеження одиничної свободи аж ніяк не тотожне 

примусу, а відповідає розумному, самоусвідомленому обмеженню своєї 

свободи. «Дій так, аби твоя свобода не порушувала межі свободи іншого», 



- це положення І. Канта аж ніяк не свідчить на користь негативного та 

формального начала права, бо в його основі закладені підвалини поваги не 

лише до себе, а й до іншої людини як мети. У своїх судженнях І. Кант 

виходив із антропології людської природи і нахилів, згідно якої свобода 

буває, з однієї сторони, дикою та варварською, тотожною свавіллю, що її 

слід обмежувати нормами писаного права, а в крайніх її формах 

механізмом санкцій. З іншої сторони, є свобода розумна, яка полягає у 

самоусвідомленому обмеженні власного свавілля. Для того, аби віднайти 

баланс співіснування таких різних свобод, І. Кант і вводить принцип 

примусу, однак не формальний, а розумний, більше того поєднує мораль і 

право, себто категоричний імператив та норми писаного права. 

Ми маємо на увазі те, що для І. Канта мораль і є практикою і коли 

він говорить про підкорення, то говорить про його двояку значущість: по-

перше, про самоусвідомлене обмеження своєї свободи, виходячи із засад 

самого розуму, де ідеться про зовнішній обов’язок, якого можна 

дотримуватись і через почуття страху перед тиском санкцій, і, по-друге, 

про обмеження своєї свободи, виходячи із засад внутрішнього 

переконання, де власний намір, сумління є визначальним чинником 

дотримання того чи іншого обов’язку, це і є внутрішнім обов’язком. Коли 

поєднуються зовнішній із внутрішнім обов’язком, І. Кант говорить про 

моральну зрілу особистість, здатну застосовувати свою моральну 

компетенцію у щоденних практиках життєсвіту. Саме в такій ідеальній 

моделі ідеться про співпадіння норм писаного права і неписаних основ 

моралі. Поруч із такими ідеалами існують і ті особи, які не здатні бути 

настільки самосвідомими і ототожнюють свободу із свавіллям, виходячи у 

своїх діях з власних емпіричних переконань про щастя і т. ін., які є 

конечними та обмеженими, і саме на тих, хто є носієм такої дикої свободи, 

і поширюється принцип примусу і санкцій. На підтвердження того, що є 

люди, нездатні послуговуватись власним розумом, можемо пригадати 

розмисли І. Канта, викладені на сторінках роботи «Відповідь на питання: 

Що таке Просвітництво?» (1784). І. Кант твердить, що деякі люди можуть 



відкладати для себе особисто вихід із стану «неповноліття», себто 

неготовності публічно послуговуватись власним розумом. Однак, людство 

має вести свій якісний поступ до виходу із такого «неповноліття», адже 

мужність послуговуватись власним розумом належить до числа 

«священних прав людства» [69, с.32]. Свобода - це та категорія, яка 

набуває свого значення тільки поруч із категорією відповідальності, без 

останньої вона не може піднятися до рівня розумної і всезагальної. Тому 

там, де І. Кант мовить про право, він виходить із засад природи людини, де 

є місце, окрім розумної свободи, як самоусвідомленого її обмеження, ще й 

свободі дикій, тотожній свавіллю, на яке й поширюється примус та 

механізм санкцій. Але це аж ніяк не свідчить на користь того, що поняття 

примусу вичерпує поняття права у інтерпретації І. Канта. Ми вважаємо, що 

у його філософсько-правовому вченні мораль, яка і є практикою, знаходить 

свою конкретизацію саме у формі права. Звідси переконання, що 

філософсько-правова концепція І. Канта містить важливі раціональні 

засновки та повноту поняттєво-категоріальної визначеності.  

Зрештою, дозволимо собі позначити філософсько-правову 

концепцію І. Канта такою бінарністю понять як: свобода – 

відповідальність та права - обов’язки.  

В загальному, К. Неволін поділяє принцип І. Канта щодо 

необхідності розгляду категорії права як універсальної, такої, що 

поширюється на усіх членів суспільства і є сумісною для них настановою. 

Однак, він критикує філософсько-правове вчення І. Канта за спробу його 

формалізації, за поняття «примусу», яке аж ніяк не складає його суті, а тим 

паче не вичерпує його. Якщо ми будемо розглядати право як примус, то 

зведемо його до ще одного виду соціального контролю, що аж ніяк не є 

метою розумного права. Попри це, для К. Неволіна прийнятнішою 

видається  позиція Г. Гегеля, аргументацію якого ми й спробуємо 

відтворити у наступному підрозділі.  

 



2. 2. «Філософія права» Г. Гегеля  як ідейна передумова появи 

феномену «професорського гегельянства»  

Продовжуючи осмислення ідейних передумов становлення 

вітчизняної філософсько-правової школи, ми звертаємося до текстів           

Г. Гегеля. Попередньо зазначимо, що, виходячи із засад проаналізованого 

матеріалу, ми стверджуємо, що саме філософська система Г. Гегеля і є тим 

змістовним ядром та визначальною передумовою становлення згаданої 

школи. Звідси, з очевидністю постає мета даного підрозділу, а саме 

критичне переосмислення основних начал філософії права Г. Гегеля.  

До того ж, ми повсякчас зазначали, що поява вітчизняних 

філософсько-правових поглядів зумовлена перш за все освітніми студіями 

і, зокрема, у праці «Гегель в Росії» [181] Д. Чижевського ми віднаходимо 

підтвердження того факту, що саме на останні роки викладання Г. Гегеля в 

Берлінському університеті під науковим керівництвом Ф. Савіньї, 

засновника історичної школи права пройшли програму стажування  

«російські студенти». У даному контексті вживаючи поняття «російські 

студенти» ми маємо відзначити, що «про жодну національну або 

конфесійну диференціацію мова не йде…» [7, с.13]. А. Ю. Андреев, 

дослідник ґенези словосполучення «російські студенти» твердить, що ми 

як науковці не можемо твердо опертися на жоден із запропонованих нам 

критеріїв стосовно періоду історії Росії XVIII – першої половини XIX ст., 

ані на політичний, ані на територіальний, ані на національний. Останній 

критерій – національності взагалі не використовувався на даному 

історичному відтинку часу. Єдиним критерієм самоідентичності особи в 

Російській імперії була ознака віросповідання [7, с.13]. До першої групи 

«російських студентів» програми стажування увійшли Костянтин Неволін 

(1806-1855), Сава Богородський (1804-1857), Сергій Орнатський (1806-

1884), Олександр Федотов-Чеховський (1806-1892), хоча, останній із них 

долучився до програми стажування на рік пізніше від К. Неволіна і ін. 

(відповідно у 1831-1834 рр.). 



Звідси й з’явився феномен «професорського покоління 1830 р.» або  

«професорського гегельянства» - так званих «берлінських слухачів» 1829-

1831 рр., мовою Д. Чижевського [181]. Найвизначнішими із слухачів                   

Д. Чижевський вважає П. Редкіна і К. Неволіна. Діяльність першого 

залишимо осторонь у межах нашої розвідки, оскільки його наукова 

діяльність стосується історії Московського університету. Так, за оцінкою, 

Д. Чижевського, саме поколінню «берлінських слухачів» 1829-1831 рр. й 

вдалося привнести певну долю «гегельянства, хоча б й подекуди 

формального, хоча б й по шкільному – сухого» [181, c.46] у вітчизняний 

інтелектуально-освітній простір. Оскільки, переважна більшість 

«берлінських слухачів» Г. Гегеля, повернувшись із закордонної мандрівки 

розпочали викладацьку діяльність в Київському Університеті св. 

Володимира.  

Враховуючи дані Д. Чижевського нам ще потрібно належним чином  

з’ясувати природу таких запозичень, тобто або підтвердити вище 

зазначену його оцінку, або відхилити її мовою сильних аргументів.  

Нашу розвідку розпочнемо із ознайомлення з тими нормативними 

курсами, які викладав Г. Гегель, аби в подальшому висунути гіпотезу про 

те, який із варіативних курсів слухали К. Неволін і інші представники 

«професорського гегельянства». Ми небезпідставно мовимо про таку 

варіативність лекційних курсів з дисципліни філософії права Г. Гегеля. 

Справа в тому, що в період 1817/1818 рр. у статусі професора 

Гейдельберзького університету він читав курс: «Природне право і наука 

про державу», з 1818 р. вже у стінах Берлінського університету читав 

наступні курси: «Підґрунтя природного права і науки про державу» [30, 

с.5], Змінивши згодом назву курсу на «Природне і державне право або 

філософія права». Така варіативність наіменувань дисципліни «філософія 

права» вказує на якісний поступ змістовної повноти курсу філософії права, 

уточнення його смислу і репрезентації у формі строгих понять та 

лаконічних дефініцій, що вказує на базовий принцип усієї філософії           

Г. Гегеля, а саме поступове сходження від абстрактного до конкретного, 



що поширюється і на спосіб викладу матеріалу. Представники 

«професорського гегельянства» (К. Неволін, С. Богородський, С. 

Орнатський, О. Федотов - Чеховський) були реципієнтами саме останнього 

курсу Г. Гегеля.  

Від з’ясування особливостей лекційних курсів переходимо до 

осмислення змістовного наповнення «Філософії права» Г. Гегеля - на 

сторінках якої мислитель моделює «концепцію розумної дійсності» [30, с. 

12]. Царина права, згідно із Г. Гегелем, є дискурсом всезагального. 

Попередньо ми вже зауважували, що принцип сходження від абстрактного 

до конкретного є фундаментальним для філософії Г. Гегеля. Зрештою, 

поняття права, уособлюючи цей принцип, відповідно розглядається на 

трьох щаблях, а саме: абстрактного права, моральності, моралі - першому, 

другому, третьому щаблях відповідно.  

На першому рівні – абстрактного права, ідеться про одиничну волю, 

яка набуває значення своєї суб’єктності, себто з’являється поняття 

особистості, а основною максимою постає наступне положення: «будь 

особою і поважай інших у якості осіб» [30, с.98]. Однак, попри це 

значущість права ще не набуває своєї самоусвідомленості, і ґрунтується 

виключно на правових заборонах та санкціях за їх порушення [30, с.99]. 

Для того, аби проілюструвати суть даного положення, зупинимось 

детальніше на понятті «неправо» (Unrecht), яке є нічим іншим як 

«…ілюзорністю сутності, що видає себе за самостійну» [30, с.138]. Ця 

ілюзорність, за Г. Гегелем, буває троякою: по-перше, для права «в собі» і 

означає видимість права відносно мого сприйняття, по-друге, брехня, 

себто зумисна репрезентація іншому ілюзії як права [30, с.138], по-третє, 

злочин, себто усвідомлення воління і утвердження неправа і небажання 

навіть відтворювати ілюзію права. Така трояка структура покликана 

виявляти усю сутність «неправа» як ілюзії права. Право, у інтерпретації     

Г. Гегеля, тотожне свободі, яку він розглядає від її абстрактних до 

конкретних форм, тобто від свободи неусвідомленої до свободи розумної, 

як поєднанні особливого та всезагального.  



На другому рівні – моральності, ідеться про окреслення особи як 

суб’єкта, тобто свобода забарвлена суб’єктивністю, що знаменує перехід 

від голої абстрактності до поняття, яке є реалізованим. Саме на рівні 

моральності з’являється намір, що й свідчить на користь самоусвідомлення 

людської значущості. Попередньо ми вже зазначали, що процес сходження 

від абстрактного до конкретного обумовлює більш точне предметне 

окреслення поняття на кожному новому щаблі, себто ідеться про 

визначення права від суб’єктивної волі до конкретного поняття у формі 

всезагальності. Хоча на рівні моральності мова ведеться вже про чинник 

самоусвідомлення, що виявляється через намір, однак право, як і мораль, 

розкривають своє значення лише для себе, так і не набувши всезагальної 

значущості.  

Попередньо підсумовуючи, підкреслимо, що на рівні абстрактного 

права (І) ідеться виключно про заборони, право набуває своєї визначеності 

через «не»: «не нашкодь», «не обмежуй» і. т.ін., свобода знаходить своє 

вираження в бутті через власність, договір. Однак, на даному рівні ще не 

ідеться про розумне право, повнота якого не може бути такою обмеженою, 

аби виявляти свою суть через суцільні заперечення. На рівні ж моральності 

(ІІ) ідеться про вчинок, критерієм якого є намір, попри це вони ще не 

набувають своєї всезагальності, а виявляють себе через питання: зумислу і 

провини, наміру і блага, добра і совісті.  

Що ж до третього рівня – моралі (ІІІ), лише тут розкривається уся 

повнота сутності та визначеності форми. Мораль і є ідеєю свободи, і 

набуває з необхідністю своєї реалізації в дійсності. «Мораль є поняттям 

свободи, яке стало наявним світом і природою самосвідомості» [30, с.200]. 

Тобто, на даному рівні право є ідеєю і разом з тим дійсністю, досягається 

поєднання особливого із всезагальним, суб’єктивного із об’єктивним. 

Мораль є конкретною, тотальною у своїй змістовності, розумною та 

об’єктивною. Якщо на попередніх рівнях абстрактного права та 

моральності йшлося про суб’єктивний намір, переконання, то на рівні  

моралі ідеться про всезагальну дію закону через посередництво інституцій. 



Значення і суть моралі розкривається і набуває своєї реалізації на рівні: 1). 

сім’ї, 2). громадянського суспільства, 3). держави.  

Звідси висновується, що на рівні абстрактного права право існує у 

вигляді заборон, «я маю право, інший - обов’язки», на рівні моральності – 

моє уявлення про благо має узгоджуватись із обов’язками і набувати 

значення об’єктивності. І лишень на рівні моралі «людина наділена і 

правом і обов’язками» [30, с.207]. Зупинимося детальніше на третьому 

рівні – моралі і такому принципі як «громадянське суспільство» - 

засадничою основою якого є конкретна особа, дії якої опосередковані 

формою всезагальності, себто цілі, наміри, інші емпіричні переконання 

опосередковані формою всезагальності. Усі приватні інтереси, особливості 

розчиняються у тотальній формі всезагальності. За переконанням Г. Гегеля 

принцип всезагальності є самозрозумілою необхідністю, оскільки усі дії 

людини спрямовані на Іншого відповідно і є всезагальними [30, с.236]. 

Підкреслимо ще раз, що для Г. Гегеля важливо пізнати не просто світ 

ідей, а показати процес втілення цих ідей у дійсності, саме цей процес з 

повнотою розкривається у понятті держави. Держава і є вінцем 

філософсько-правового вчення Г. Гегеля, адже є «…в собі і для себе 

моральнісне ціле, здійснення свободи, і абсолютна мета розуму полягає в 

тому аби свобода дійсно була» [30, с.283]. Держава – медіум розуму, в 

якому свобода знаходить своє втілення, що й забезпечує буття свободи у 

формі всезагальності. Власне, за Г. Гегелем держава є кінцевою метою 

розумної спільноти, де приватні інтереси підпорядковані принципам 

всезагальності. Звідси, з очевидністю можемо збагнути розуміння               

Г. Гегелем дійсності «як єдності всезагальності і особливості…» [30, 

с.305]. Однак, гіпотеза Г. Гегеля про те, що розумне стає дійсним, за 

оцінкою, Р. Циппеліуса немає сенсу.  Р. Циппеліус як послідовний адепт 

ідей критичного раціоналізму К. Поппера вважає, що немає тієї граничної 

підстави або «практичного критерію», що дозволяє відрізнити «розумне» 

право від «випадкового», звідси, називає спробу Г. Гегеля примирити 

розумне з дійсним «недоведеною метафізичною гіпотезою» [178, с. 103].    



Узагальнюючи вищенаведені виклади Г. Гегеля акцентуємо увагу на 

наступних положеннях. На першому рівні абстрактного права ним 

мовиться про такий вид свободи, яка набуває свого значення у власності. 

Визначаючи право через заборони, Г. Гегель відтворює значення договору 

та злочину з покаранням. Вкажемо на те, що й на рівні абстрактного права 

ідеться вже про правовий стан (хоча й не самоусвідомлений, а такий, що 

виходить із заборон). Принциповим положенням є те, що поняття злочину 

перебуває в одній площині із поняттям покарання, саме у правовій 

площині, що й нівелює чинник помсти («око за око»). На другому рівні – 

моральності, ідеться про такий рівень самоусвідомлення, коли з’являється 

значення наміру і враховуються цілі вчинку, а сам вчинок постає критерієм 

моралі і права. І лише на третьому рівні – моралі, ідеться про єдність 

одиничного і всезагального, прав і обов’язків, таке сходження до начал 

розумного розкривається від поняття сім’ї (де одинична воля кожного із 

суб’єктів підпорядковується всезагальній волі голови сім’ї), до поняття 

громадянського суспільства (свідчить про спроможність осіб приходити до 

спільного знаменника і формулювати інтерес всезагальний, однак попри 

такий рівень абстрактності, в дійсності не оминути конфлікту інтересів), і 

зрештою до поняття держави, що являє собою розумну дійсність, 

утверджує право як буття свободи та обов’язків, поєднує індивідуальне із 

всезагальним. Держава тримається на двох основних положеннях: по-

перше, на всезагальному значенні закону і, по-друге, на ефективному 

функціонуванні інституцій. Дані компоненти й утворюють правову 

систему та утверджують статус держави як правової, система права якої аж 

ніяк не залежить від волі правителя. Звідси, держава є цілю розумного 

людства, втіленням розумного у дійсності, механізмом незалежної та 

незаангажованої, ані волею правителя, ані індульгенціями обраних 

правової системи. 

Для того, аби осмислити смислові засновки філософсько-правового 

вчення Г. Гегеля, слід вказати у чому ж полягає саме його філософське 

осмислення права, адже, як зауважував К. Неволін на сторінках 



«Енциклопедії законознавства», філософію законодавства не можна 

збагнути, не володіючи матеріалом філософії взагалі [104, с.86]. Про роль 

філософії у його філософсько-правовому вченні мова піде дещо згодом, а 

зараз повернемось до осмислення «Grundlinien der Philosophie des Rechts» 

[198] Г. Гегеля.  

Зазвичай, філософське осмислення права не є трактатом про те, яким 

має бути право в ідеалі, а є спробою репрезентації ідеї про право та 

способу її реалізації в дійсності. Так, поняття держави у філософсько-

правовому вченні Г. Гегеля тотожне розумному ладу, де свавілля обраних 

обмежується правом, розчиненим у формі строгих приписів законів, а 

інституції (а не правитель) забезпечують об’єктивність, неупередженість, 

ефективність правової системи, себто розумної правової держави.  

Філософська робота, згідно вчення Г. Гегеля, полягає у ґенезі понять.  

Предметне визначення поняття, його реалізація в дійсності і є ідеєю. 

Виходячи із таких засадничих положень, зрозумілим стає наступне 

визначення: «Філософська наука про право, - має своїм предметом ідею 

права – поняття права і його здійснення» [30, с.7]. Звідси, можемо 

твердити, що ідея тотожна свободі, яка в свою чергу розгортається у світ 

права і уособлює собою ідеальну правову дійсність -  «об’єктивацію форм 

права і свободи» [30, с.7]. Себто, за Г. Гегелем слід напрацювати і 

сформулювати не лише ідею, але і віднайти найприйнятнішу форму для її 

реалізації, враховуючи, що ідея і форма мають розглядатися як дві сторони 

одного цілого. Мета філософії – не просто створити абстрактну, ідеальну 

теоретичну конструкцію, яка немає жодного стосунку відносно самої 

дійсності, а, навпаки «ідея права як предмет філософії права означає 

єдність поняття права і наявного буття права, яке вона здобуває у ході 

здійснення, об’єктивації поняття права» [30, с.8]. Отже, поняття (як ідея) та 

буття (втілення в дійсності даного поняття) є засадничим принципом 

філософських інтенцій Г. Гегеля.  

Г. Гегель з «хірургічною» точністю окреслює задачу філософського 

осмислення права, яке зводиться до осягнення підгрунття права і 



формулювання ідеї про право у формі строгого поняття. На відміну від 

юриспруденції, яка за оцінкою мислителя зводиться до роботи із 

протиріччями, філософія покликана вивчати глибинні засновки права і 

доводити їх достеменність у поняттях. Така робота передбачає: по-перше, 

з’ясування підгрунття права, реконструювання і пізнання із самих джерел 

його раціональних засновків, а, по-друге, формулювання смислу права у 

формі строгого поняття, точного, конкретного, ясного, що і є критерієм 

філософської майстерності. Що ж таке «концепція розумної дійсності» у 

інтерпретації Г. Гегеля? Це диктатура всезагального над суб’єктивним, 

конкретного над абстрактним, свободи розумної над свободою дикою. 

Мислитель намагається у формі понять віддзеркалити саму сутність (υσια) 

і утвердити її в дійсності у значенні розумної держави.    

Безперечно, що Г. Гегель у своїх розмислах щодо права виходить із 

засад методології філософського пізнання. Так, під філософією він розумів 

науку, а там, де мовив про науку, виходив із зв'язку змісту та форми. 

Відповідно, достеменна філософія говорить мовою понять, де є пряма 

залежність між змістом і формою. Г. Гегель вважав, що таке розуміння 

філософії, як науки, співвимірності її змісту і форми, строгості визначених 

та ясних понять і є знаменником значущості філософії. Без такого 

розуміння висхідних засновків філософії неможливо й сформулювати 

розумне судження щодо права. Без репрезентації філософії як науки, що 

оперує доказами, переконливістю раціональних засновків та говорить 

мовою понять, її сприймають як абстрактну та непотрібну. Слід засобом 

критичної філософії долати передсуди щодо розуміння останньої як 

довільних розмислів і гадок про усе на світі. Зрештою, Г. Гегель поширює 

ці вимоги і на своє власне філософське вчення і вбачає своє завдання у 

боротьбі із такими хиткими і легковажними передсудами щодо сприйняття 

філософії та її «хронічного» нерозуміння. Ефективність такої боротьби 

полягає у вмінні послуговуватися її методологією, повсякчас виявляти 

узгодженість змісту і форми понять. Філософія є наукою і має поняттєво-

категоріальний апарат, більше того, саме із джерел філософії і виводять 



підставу на самостійне існування інші науки. Тому філософію можна 

розглядати як взірець методології наукового пізнання. «Філософія, саме 

тому, що вона є проникненням в розумне, і є осягненням наявного, і 

дійсного» [30, с. 53]. До прикладу Г. Гегель пропонує пригадати ідеальну 

державу Платона яку, за його оцінкою, доволі легковажно зараховують до 

числа абстрактних ідеалів, хоча насправді вона була не лише уособленням 

взірця грецької моралі і чеснот, а й її дійсністю. На прикладі Платона,        

Г. Гегель ілюструє філософську культуру мислення, яка здатна не лише 

сформулювати ідею, віддзеркалюючи запити спільноти, а й втілити її в 

дійсності. Так, серед плинного, часового, філософська думка пізнає вічне 

та сутнісне у формі понять. Підкреслимо, що «розумне є синонімом ідеї» у 

філософії Г. Гегеля [30, с.54]. Звідси, очевидним стає завдання «філософії 

права», як спроби пізнати і розкрити у конкретних поняттях начала 

розуму.  

Г. Гегель звертає нашу увагу на те, що «філософія права» як 

філософський текст має бути якомога далі від того, аби конструювати 

державу такою, якою вона має бути. Даний текст «Філософії права» не є 

ані повчанням, ані детальною інструкцією, а відповідає природі філософії 

як науки, а саме репрезентації процесу пізнання, або розкриття умови 

можливості процесу мислення щодо поняття права з позицій розуму. Ще 

раз підкреслимо, що філософська задача полягає у вказівці на розумний 

спосіб пізнання держави, за яким розуміння з позицій розуму є нічим 

іншим як «примиренням із дійсністю», засобом її осягнення і фіксації у 

понятті [30, с.55].  

Не важко помітити, що «розумний спосіб пізнання» у Г. Гегеля 

передбачає вихід на філософську герменевтику: розуміння необхідне там, 

де висхідним положенням є нерозуміння, і функція філософії полягає у 

своєрідному перекладі непізнаного, не осягнутого. Вона перекладає його і 

репрезентує у формі конкретного і ясного поняття. Завдяки визначеності і 

предметній окресленості поняття вона і набуває своєї об’єктивності і 

підтверджує свій науковий статус. Оскільки правові закони не є 



абсолютними, на відміну від природніх, вони «походять від людей», 

відповідно їх треба навчитись тлумачити і віднаходити їх раціональні 

засновки. І це завдання розумного тлумачення і належить філософії. В той 

час, коли юриспруденція займається лише суперечностями, філософія 

пізнає висхідні засновки самого поняття права з позиції розуму. Роль 

філософського осмислення полягає в тому, аби сформулювати поняття 

права, а не примножити ще одну гадку про право. Філософська наука про 

право має за свій предмет ідею права, себто як поняття права, так і його 

здійснення. Підкреслимо, що поняття є конкретним, визначеним, ясним, а 

не абстрактним. Поняття розглядається поруч із його здійсненням, так 

«єдність наявного буття і поняття, тіла і душі, є ідеєю» [30, с.59]. Ідея з 

необхідністю віднаходить своє віддзеркалення у формі втіленого в 

дійсності поняття. Провідну ідею права складає поняття свободи, що 

пізнається засобом реалізованих в дійсності понять. Г. Гегель доводить, що 

«наука про право є частиною філософії», сам процес пізнання права 

зводиться до ґенези його понять, засобом дедукції [30, с.60]. Таке 

послідовне сходження від абстрактного начала до пізнання конкретних і 

визначених понять і є методом філософії. Г. Гегель наголошує, що 

«підгрунттям права є взагалі духовне, і його ближнім місцем і висхідною 

точкою – воля, яка є свободною; так що свобода складає її субстанцію і 

визначення і система права є цариною здійсненої свободи, світом духу…» 

[30, с.67]. Власне, свобода і воля є єдністю суб’єктивного і об’єктивного. 

Появу права як втілення царства свободи у державі зумовлено 

антропологією людської природи, яка має нахили як до права так і 

обов’язків. Мислитель розглядає царину права не як один із розділів 

людської життєдіяльності, а як базову та необхідну умову існування 

людства як розумного.  

Власне, правова держава не може ґрунтуватися на фундаменті 

санкцій, заборон, обмежень, а має засвідчити настільки зрілий рівень 

культури мислення, який здатен звести власні суб’єктивні нахили і 

переконання під риску всезагальності. В такій здатності до «всезагальності 



мислення і є абсолютна цінність культури» [30, с.83]. Зрештою, приватні 

інтереси опосередковані та підпорядковані принципу всезагальності, 

лишень у відповідності із яким і може бути втіленою ідея. Так, істину в 

філософії Г. Гегель називає «відповідністю поняття реальності» [30, с.85]. 

Право у Г. Гегеля і є свободою, як ідеєю зреалізованою в понятті. 

Принагідно маємо зазначити, що три щаблі поняття права, які ми 

попередньо розглядали, а саме – абстрактне, моральнісне і мораль не 

заперечують одна одну в своїй висхідній ієрархії сходження. Кожний з них 

є новим ступенем розвитку ідеї свободи, яка на кожній із сходинок 

поступу набуває свого конкретного буття: на рівні абстрактного права – у 

формі власності; на рівні моральності – у формі зумислу і провини, де 

з’являється намір, що вказує на приналежність людської природи до 

моралі; на рівні – моралі, у формі сім’ї, громадянського суспільства, 

держави, яка є уособленням монолітності прав і обов’язків. Тобто, кожен із 

цих етапів ілюструє рівень зародження або зрілості права, яке на кожному 

із цих етапів віднаходить своє буття, та демонструє зв'язок ідеї і дійсності. 

Думається, на прикладі цих трьох щаблів права – від абстрактного, 

моральності, моралі досить прозоро розкривається методологічна цінність 

принципу сходження від абстрактного до конкретного у філософських 

дослідженнях.  

Філософія існує лише на рівні понять, оперує логічними операціями 

та підтверджує свої умовиводи доказами. У свою чергу форма 

всезагальності є єдиною прийнятною і «гідною стихією для існування ідеї» 

[30, с.232]. Орієнтуючись у своїх діях на іншого і з’являється з 

необхідністю єдино прийнятна форма всезагальності. Відповідно, 

філософсько-правове вчення Г. Гегеля можливо збагнути, лише 

реконструюючи смисли його філософської системи в цілому. Г. Гегель 

обстоює новий статус філософії як науки, яка оперує поняттями і здатна 

втілювати ідеї у самій дійсності, а його «Філософія права» є тим текстом, 

що ілюструє процес промислення права та утверджує його смисли у межах 

строгих понять. Недарма Г. Гегель наголошує на тому, що саме освіта дає 



праву наявне буття у якості всезагального і робить висновок, що для того 

аби володіти думкою про право «…слід мати таку освіту, яка привчає 

думати…» і орієнтуватися на принцип всезагальності [30, с.246].  

Така «звичка думати» Г. Гегеля, як і «сміливість послуговуватись 

власним розумом» І. Канта, і являють засадничий принцип філософської 

культури мислення. У даному розділі ми повсякчас наголошуємо на 

засадничих положеннях філософської системи Г. Гегеля, зокрема 

відповідності змісту і форми. Представивши складові компоненти 

змістовних засад філософсько-правового вчення Г. Гегеля, ми з 

необхідністю маємо осмислити поняття форми, інтенції якого викладені у 

«Науці логіки», де в «логічних поняттях і категоріях реалізується принцип 

– тотожності мислення і буття» [32, с.17]. Логіка займається виключно 

формою, яка є всезагальною і виражає сутність речей, тобто вона не є 

формальною. До числа «найбільших гріхів» мислення Г. Гегель зараховує 

«гріх» абстрактності [32, с.41]. Так, «…чим ширший обсяг поняття, тим 

бідніший зміст, і, навпаки, чим вужчий його обсяг, тим воно багатше на 

визначення. Але до понять слід підходити не лише кількісно, в них 

міститься і, можливість якості, тобто вони мають і якісну визначеність» 

[32, с.44]. Даний розлогий пасаж свідчить на користь того, що поняття 

мають бути конкретними, якісно визначеними і ясними. Г. Гегель 

репрезентує поступ «поняття» як і «права» на трьох щаблях, зокрема 

«поняття» розглядається: по-перше, як дещо суб’єктивне (істина «в собі»), 

по-друге, на стадії «об’єктивності поняття» (самоусвідомлення себе як 

приналежного до цілого), по-третє, в єдності суб’єктивного і об’єктивного 

(тотожне істині) [32, с.53]. Можемо помітити, що процес поступу «права», 

який ми попередньо осмислювали, відповідає трьом вище зазначеним 

принципам, які ілюструють сходження від абстрактного («в собі») до 

конкретного (тотального розкриття значень «в собі» і «для себе»). 

Відповідно, критерієм достеменності та розумності поняття є його 

конкретність. 



На нашу думку для того, аби наблизитись до розуміння філософії     

Г. Гегеля, слід зважати на стиль його власної наукової роботи,  

«Філософію права», і «Науку логіки» він розпочинає із прискіпливої уваги 

до поняттєво-категоріального апарату кожної із цих дисциплін, 

обґрунтовує їх науковість, відтворює раціональні засновки їх наукового 

підгрунття, а також критично оцінює розуміння цих дисциплін його 

сучасниками, аргументовано доводячи хиткість їх положень, та подекуди 

їх заангажованість набором стандартних передсудів. Так, до числа 

передсудів щодо сприйняття філософії належить зведення її до 

безпідставних гадок про казна що на світі, в той час, коли базовим 

принципом філософії є формулювання поняття, що базується на доказах. 

Передсудом логіки є її сприйняття виключно як інструкції мислення, хоча 

її мета аж ніяк не зводиться до процесу навчання мисленню. Г. Гегель 

підкреслює, що форма будь-якої науки може залишатися такою, що 

відповідає традиціям, однак її зміст, відповідно ціль і завдання має 

збагачуватись новим приростом знань спричиненого запитами спільноти 

сьогодення. Ми не будемо заглиблюватись у деталі аналізу логіки               

Г. Гегелем, вкажемо лише на засадничі положення. Пригадаймо мету 

«Філософії права», а саме формулювання процесу наукового пізнання 

поняття права. Така саме мета розгортається і на сторінках «Науки логіки», 

однак змінюється ключове поняття з права на логіку. Філософія має одну 

перевагу, яка вирізняє її серед інших наук - вона може оперувати 

критичною рефлексією відносно свого власного змісту. Г. Гегель 

переконливо стверджує, що «філософія здатна бути об’єктивною, 

доказовою», і досягає цього завдяки «іманентному розгортанню поняття, 

яке і є абсолютним методом пізнання…» [32, с.79]. Звідси, предмет логіки 

– «мислення, схоплене в поняттях» [32, с.95]. Г. Гегель рішуче відкидає 

погляд на логіку, в якому домінує принцип розподілу змісту і форми, 

істини і достовірності. Таким чином, Г. Гегель розглядає логіку буття, 

логіку сутності, і логіку поняття, так логіка органічно поєднує своє 

значення як граматики, так і схеми пізнання сутності, засобом понять, у їх 



конкретній і разом з тим всезагальній формі. У «Енциклопедії 

філософських наук» [33] знаходимо підтвердження достеменного 

принципу філософії Г. Гегеля, а саме тотожності суб’єктивного і 

об’єктивного у формі всезагального. Філософія залишається осторонь 

чуттєвого, випадкового, одиничного і працює із доказовим, всезагальним, 

конкретним, що й дозволяє їй представляти сутність у формі строгих 

понять. Це стає можливим, завдячуючи її рефлексії. Звідси, філософія є 

втіленою в дійсності ідеєю, що набуває значення всезагальності і 

конкретності в понятті [33, с.364].  

Підсумовуючи, зазначимо, що Г. Гегель осмислює право у динаміці 

його поступу від абстрактних до конкретних форм. Абстрактне право – 

перший, базовий принцип, де ідеться про свободу окремої особи, яка 

наділена правоздатністю і регулює свої дії у відповідності із такою 

максимою: «…будь особою і поважай інших у якості осіб» [30, с.18]. 

Реалізація свободи може бути зреалізованою через право на приватну 

власність (форма майнових стосунків), договір (предметом якого є річ, що 

може бути відчужена власником), неправда (злочин і відповідно 

покарання, а не помста, тобто з’являється чинник моралі). На другому 

рівні – моральності, у дії вчинку враховується намір і мотив, що й звеличує 

людську гідність. На третьому рівні – моралі, ідеться про об’єднання 

особистого із всезагальним, абстрактне набуває своєї конкретності і 

розкривається у поняттях сім’ї, громадянського суспільства і з 

необхідністю та повнотою визначень втілюється в дійсності у формі 

держави. Зупинимось детальніше на понятті громадянського суспільства, 

де ще не йдеться про абсолютний вимір свободи, а домінує конфлікт 

приватних інтересів, який стримується, контролюється, обмежується 

силою закону. Ключовим моментом утвердження поняття громадянського 

суспільства є спроможність захисту приватної власності засобом закону, а 

не сили (як під час «війни всіх проти всіх»), який (закон) функціонує через 

інституції, які збалансовують приватні інтереси у відповідності із 

принципом всезагальності. Лишень на рівні держави ідеться про 



монолітність особливого і приватного із всезагальним і публічним. Тільки 

«держава реалізує ідею розуму, свободи і права, оскільки ідея і є втілення 

поняття в формах зовнішнього, наявного буття» [30, с.22]. Тобто ідея 

держави тотожна правовій дійсності. Об’єктивний чинник державного 

ладу визначений і разом із тим обмежений та  зумовлений законами. 

Перейдемо до осмислення суті і критичних зауваг щодо філософії 

права Г. Гегеля в інтерпретації К. Неволіна, який вважав, що перевага 

філософії права Г. Гегеля, на відміну від філософсько-правової концепції    

І. Канта, зводиться до того, що йому вдалося побудувати систему філософії 

права, а не просто представити погляди щодо права. Звідси, К. Неволін і 

позначає філософію І. Канта як «суб’єктивний ідеалізм», а філософську 

систему Г. Гегеля як «абсолютний ідеалізм», висхідним пунктом якої, за 

оцінкою К. Неволіна, є положення щодо засад філософії, так «філософія 

впевнена, що розумне і існує дійсно, і дійсне – розумне» [104, с.486]. 

Тобто, філософія намагається втілити розумне в дійсності, їй належить 

серед багатоманіття плинного пізнати вічне, необхідне, суттєве. Філософія 

права, в свою чергу, не є ідеально-абстрактною химерою, що моделює 

утопічні проекти, а є «ідеєю права, тобто поняття права і здійснення 

даного поняття» [104, с.487]. Право у системі Г. Гегеля репрезентується як 

сходження від абстрактного до конкретного. Так, на першому щаблі 

абстрактного права ідеться про одиничну особу, яка визначає своє буття 

через власність або засобом договору. Абстрактне право є «право 

поєднання з владою примусу: порушення його є насиллям…» [104, с.488]. 

На рівні моральності, другому щаблі у відповідності із поступом поняття 

«права», особа набуває своєї суб’єктності, ідеться вже про обдуманість, 

принциповим моментом є положення про намір і благо, що вказують на 

звеличення людської гідності. На третьому ж щаблі – моралі, відбувається 

найміцніший синтез або так зване «тверде поєднання суб’єктивності і 

об’єктивності, внутрішнього і зовнішнього, особливого із всезагальним», 

зміст усіх понять на даному етапі набуває своєї змістовної повноти, 

вичерпаності, є чітко визначеними [104, с.490], а права, відповідно, 



набувають свого самовизначення через: а) сім’ю,  б) громадянське 

суспільство, в) державу. Для К. Неволіна, як і для Г. Гегеля є 

самоочевидним, що з кожним новим етапом вище зазначених пунктів, з 

переходом на вищий щабель значення попередніх не знімається. Поняття 

держава утримує усю повноту визначень двох попередніх етапів, себто 

сім’ї та громадянського суспільства [104, с.493]. До того ж реалізовані цілі 

держави розглядаються Г. Гегелем у масштабі всесвітньої історії, звідси 

стає зрозумілим його положення про призначення кожної нації. Ідея 

свободи набуває своєї повноти і змістовної вичерпаності лише у формі 

держави, де ці ідеї реалізуються у дії законів і функціонуванні інституцій.  

Завершуючи розгляд К. Неволіним філософії права Г. Гегеля та її 

оцінки зауважимо наступне. Аргументи К. Неволіна щодо філософії          

Г. Гегеля є осмисленими, послідовними і чіткими, однак, на відміну від 

осмислення філософсько-правових положень І. Канта, вони не носять 

критичного характеру. Звідси, можемо з очевидністю вказати на те, що      

К. Неволін є послідовним адептом не лише розділу про право, а і усієї 

філософської системи Г. Гегеля, вплив якої і зумовив таку доволі «бліду» 

критику. Підтвердженням цього є той факт, що К. Неволін вказує лише на 

її переваги, які для нього є самоочевидними і зводить їх до трьох ключових 

положень: 1) поєднання суб’єктивного і об’єктивного, в той час, коли 

вчення І. Канта залишалось, за оцінкою К. Неволіна на рівні 

суб’єктивного; 2) нівелювання розподілу між правом і моралю, поєднання 

їх в одне ціле, дане положення К. Неволін і відтворює у своєму 

філософсько-правовому вченні; 3) нівеляція розподілу між правом і 

політикою, коли засобом права вирішуються усі питання політики, адже 

лише право є первинною і необхідною мовою як внутрішньої, так і 

зовнішньої політики. Лише філософія вказує на розумний порядок 

дійсності, а право з необхідністю втілює його в дійсності. Таким чином,    

К. Неволін у межах власного філософсько-правового вчення спирається не 

лише на розділ «Філософії права» як визначальний для себе, а й з жагою 

наукового запиту осмислює усю повноту філософської системи Г. Гегеля, 



основну перевагу якої вбачав у подоланні антагонізму між правом і 

моралю, між правом і політикою, між природним і позитивним правом, її 

репрезентація як цілісної системи, що ґрунтується на строго визначених, 

ясних поняттях. В межах свого філософсько-правового вчення К. Неволін 

відтворює не лише змістовні засади вчення Г. Гегеля (зміст), а й наслідує 

його манеру письма та начала методології наукового пізнання (форму), на 

яких і стояв Г. Гегель, визнаючи за базовий принцип органічне поєднання 

змісту та форми, змістовних інтенцій та логічної впорядкованості. 

Оскільки історик філософії має детально і прискіпливо вивчати тексти в 

подальшому ми проілюструємо низку таких поняттєвих співпадінь і 

вкажемо на віддзеркалення засад філософії Г. Гегеля у філософсько-

правовій концепції К. Неволіна. В даному випадку ми лише констатуємо 

той факт, що критичні зауваги К. Неволіна щодо філософії Г. Гегеля є 

доволі «блідими», з повним співпадінням кола таких поняттєво-

категоріальних понять як  «воля», «мораль», реалізації буття права у 

формах: 1) сім’ї, 2) громадянського суспільства, 3) держави, які частково 

відтворені у філософсько-правовому вченні К. Неволіна, осмислюються та 

змістовно доповнюються у відповідності із науковим запитом та 

контекстом вітчизняної філософсько-правої думки про змістовне 

навантаження і уточнення яких мова піде у наступному третьому розділі.  

Підсумовуючи вплив німецької філософської традиції на 

становлення вітчизняної філософсько-правової думки, маємо вказати, що 

воно «вважало зразком для себе концепції німецьких вчених» [8, с.10]. Так, 

осмисливши змістовні інтенції філософсько-правового вчення Г. Гегеля, з 

очевидністю висновуємо, що вони й стали теоретичною  передумовою 

формування вітчизняної філософсько-правової думки. Рецепція філософії 

Г. Гегеля представниками вітчизняної філософії права носила подекуди 

критичний, а подекуди й доволі «блідий» характер, однак аж ніяк не була 

«сліпим» запозиченням. Попередньо ми вказали на коло тих понять, які 

були змістовно доповненими, зокрема у вченні К. Неволіна. Отже, недарма 

і не безпідставно В. Зеньковський [54] вважав, що «гегельянство» стало 



певною строгою формою для більшості вітчизняних філософсько-правових 

концепцій, а подекуди й систем, представники яких насичували їх 

своєрідним змістовним наповненням, власною поняттєво-категоріальною 

базою, однак так і залишалися в межах канону і форми філософії Г. Гегеля. 

Прагнення досягнути абсолюту системи, відповідати принципам 

внутрішньої цілісності завжди залишалися для них основною 

методологічною настановою, однак разом із тим вказували і на їх 

залежність від стилю мислення і письма Г. Гегеля. Д. Чижевський слушно 

зазначив, що незважаючи на відмінності у поглядах покоління 

«берлінських слухачів» 1829-1831 рр., їх викладацька і наукова діяльність 

започаткували становлення нового рівня досліджень у Київському і 

Московському університетах, вони привнесли певну долю «гегельянства, 

хоча б й подекуди формального, хоча б й по шкільному – сухого» [181, 

c.46]. Саме цим і обумовлена поява вітчизняних мислителів - 

послідовників філософії Г. Гегеля, яких Д. Чижевський іменує 

«представниками професорського гегельянства», яким вдалося 

представити науковому співтовариству самостійні вчення, в яких вони 

синтезували здобутки як європейської науки так і врахували відповідність 

їх до вітчизняного контексту. Самостійний статус і значущість таких вчень 

ми й спробуємо підтвердити на прикладі філософсько-правової концепції 

К. Неволіна, зокрема його «Енциклопедії законознавства» (два її томи 

вийшли друком 1839 та 1840 рр. у Києві), яку М. Погодін (який був 

послідовним критиком гегельянства) все ж таки зараховував до такої, що  

відзначилась «приростом науки, переходом від накопичення матеріалу до 

синтезу і осмислення його» [181, c.46]. В свою чергу, Д. Чижевський 

вважав  «Енциклопедію законознавства» «першою у своєму роді системою 

правознавства….», незважаючи на певний схематизм думки К. Неволіна. 

[181, c.43]. При цьому такий схематизм мислення К. Неволіна                     

Д. Чижевський зараховував до числа його переваг, адже спроможність 

викладати свої розмисли у строгій формі свідчить про його становлення як 

науковця. Своєї цінності і актуальності для нашого дослідження набуває 



оцінка Д. Чижевським ролі філософсько-правового вчення К. Неволіна для 

вітчизняної історико-філософської традиції, а саме: «Вплив Неволіна був 

особливо сильним в Києві» [181, c.44]. Саме останній умовивід                   

Д. Чижевського почасти зумовив наш дослідницький інтерес до 

осмислення постаті К. Неволіна в контексті Університету св. Володимира. 

Для того, аби підтвердити наукову самостійність і беззаперечну цінність 

«Енциклопедії законознавства» К. Неволіна (два томи якої вийшли друком 

в Києві, 1839-1840 рр. відповідно) слід підкреслити, що дана робота була 

перекладеною 1841 р. німецькою мовою (переклав Арист Аристович 

Кунік) [181, c.44]. Наступний підрозділ покликаний відкрити ключові 

проблемні вузли філософсько-правового дискурсу XIX ст.    

 

2. 3. Історична школа права у вітчизняній університетській філософії 

XIX ст. 

Від з’ясування ролі впливу німецької класичної філософії, зокрема 

поглядів І. Канта та Г. Гегеля, на становлення вітчизняної філософсько-

правової школи, перейдемо до осмислення феномену історичної школи 

права (Ф.К.фон Савін’ї). Адже саме під науковим керівництвом Ф. Савіньї 

вітчизняні мислителі розпочали стажування в Берлінському університеті. 

Принагідно зазначимо, що, окрім Ф. Савіньї, як засновника історичної 

школи права, ними опікувався А. Рудорф. Нагадаймо, що, згодом, саме у 

стінах Київського Університету св. Володимира, знайдуть свій прихисток 

вихованці М. Сперанського - носії європейської вченої традиції. Таким 

чином, саме Київський Університет св. Володимира став центром розвитку 

нового рівня юриспруденції, як за «духом, і напрямом викладу у цілій 

імперії» [25, c.130] носіями якої були: К. Неволін, С. Богородський,     С. 

Орнатський, О. Федотов-Чеховський. Перейдемо до аналізу одного з 

чільних питань філософсько-правового дискурсу XIX – поч. XX ст., а саме: 

відтворення аргументів «pro et contra» щодо імовірності створення єдиного 

Зведення законів (полеміка між Ф. Савіньї та А. Тібо) та відношення до 

нього представників вітчизняної філософії права. 



Історична школа права відстоювала позицію, у відповідності з якою 

джерелом права, висхідним принципом її формування є «народний дух». 

Право не встановлюється законодавцем (системою законодавчої гілки 

влади), а формується «шляхом довільного органічного розвитку, з 

врахуванням культури, місцевих звичаїв і народного духу» [142, с.10].      

Ф. К. фон Савіньї порівнює право з умовами зародження і розвитку мови, 

право залежить від народу. Висхідні положення історичної школи права на 

наш погляд видаються суперечливими: якщо право залежить від розвитку 

народу, то чи не перетвориться воно на право ідентичностей? Право як 

одну з форм специфічного соціального досвіду, що містить культурну 

специфіку, традиції, звичаєвість і відповідно передсуди певної культурної 

спільноти? Звичайно, що національне забарвлення притаманне будь-якому 

правовому ладу, однак чи варто вважати атрибут національності 

домінуючою ознакою права в цілому? Одну із засадничих робіт Ф. К. фон 

Савіньї «Про покликання нашого часу до законодавства і юриспруденції» 

(1814) можна вважати маніфестом історичної школи права. Для того аби 

збагнути призначення і цілі даної роботи, нам слід відтворити принаймні 

деякі віхи тодішнього філософсько-правового дискурсу. На той час 

точилася дискусія щодо необхідності створення єдиного зведення законів, 

що палко відстоювалась А.Ф.Ю.Тібо (1772-1840) - представником 

«історико-філософського напряму», учнем І. Канта, на сторінках роботи 

«Про необхідність загального громадянського права для Німеччини» 

(1814). Власне, зазначена робота Ф. К. фон Савіньї була реакцією та 

відповіддю закликам А.Ф.Ю. Тібо, яка також датується 1814 р. Для 

початку спробуємо відтворити структуру аргументації А.Ф.Ю. Тібо, який 

виступав за необхідність втілення єдиного «зведення законів» для усієї 

Німеччини. Він виходив із принципу «космополітизму розуму», згідно з 

яким всіх людей об’єднує наявність розуму, і, відповідно, право, як 

результат розумової діяльності індивідів, також має бути єдиним для 

усього людського роду. А.Ф.Ю. Тібо пропонує створити модель 

універсального права. Однак, з точки зору історичної школи права, така 



спроба є штучною, такою, що не враховує індивідуальні прояви народів, 

специфіку їх типів мислення і відповідно є лише нездійсненим проектом. 

Більше того, такі спроби вигадати універсальне та всезагальне світове 

право нагадують спроби напрацювання універсальної мови [142, c.22]. Як 

неможливо здійснити переклад однієї культури на іншу, так само 

неможливо запровадити право для усіх.  

На противагу А. Тібо Ф. К. фон Савіньї пропонує «картину 

реального розвитку права», наголошуючи, що не варто розглядати право як 

результат людської діяльності, навпаки, його слід розглядати як те, що 

дано апріорі, так само як мову і звичаї [142, c.75]. Тобто, адепт історичної 

школи права переконаний, що право є апріорно даним, а завдання 

дослідників має зводитись до розшифрування історичних слідів, тобто 

реставрація історичних фактів є умовою пристосування їх до дійсності. 

Так, Р. Ієринг (критик історичної школи права) переконаний, що такі два 

елементи як національна складова та індивідуальність позначають стиль 

мислення Ф. К. фон Савіньї. Історична школа права прагне зберігти 

значення індивідуального, але останнє не тотожне свавіллю осіб. Ф. К. фон 

Савіньї намагається представити право як певний історичний нарис, в 

якому послідовний розвиток його складових виключає прояви людського 

свавілля. Зважаючи на такі умови, він визначає право як «продукт 

народного духу, а не творіння свободної рефлексії» [58, c.76].  

На наш погляд, історична школа права намагається здійснити 

реставрацію минулого, послуговуючись засобом прискіпливого вивчення 

історичних фактів з метою їх застосування у сьогоденні. Ф. К. фон Савіньї 

переконаний, що право буде значущим і дієвим лишень тоді, коли 

відображатиме своєрідну картину світу, відповідно і тип мислення 

конкретної нації. Теоретично ми можемо припустити ймовірну можливість 

створення зведення законів універсального масштабу, однак на практиці 

таке право не буде значущим і дієвим. Це можуть бути ідеально 

сформульовані раціональні конструкції, однак вони не здатні відтворити 

специфіку конкретної картини світу. Ф. Савіньї переконаний, що ми маємо 



зберігати тісний зв'язок з минулим, аби кожне прийдешнє покоління не 

вигадувало свою картину світу. Кожній нації у спадок переходить 

історичний матеріал, певний генетичний код нації, відповідно розумна 

діяльність кожної епохи «має бути спрямована на перевірку цього 

матеріалу…на його оновлення і збереження його живим» [58, c.77]. Таким 

чином, в даній концепції (історичної школи права) цінність історичного 

матеріалу є вищою за діяльність осіб або законодавчу владу в цілому. 

Зауважимо, що аналіз історичного матеріалу не зводиться до його 

ідеалізації, в ньому шукають конструктивні елементи, причини причин, які 

уможливлюють усі інші похідні явища. Тобто, в даному аспекті ідеться про 

роль філософії права, де історична ґенеза права «доповнена філософським 

розумінням його основ, суті і цілі» [58, c.71]. Ідеться про неабияку роль 

філософського тлумачення, а також про значущість саме історико-

філософського опрацювання матеріалу, що не зводиться лишень до 

вивчення історичної хроніки, а й осмислюється з точки зору ідеальних 

засад. Однак, ми не можемо відносити історичну школу права виключно до 

філософської парадигми. Пригадаймо заувагу Р. Ієринга, який звертаючись 

до розмислів Шталя висновує, що хоча останній і намагався надати 

філософське підгрунтя і контекст історичній школі права, однак через 

зловживання атрибутом індивідуальності такий напрям не міг набути 

значення універсальної школи права. Попередньо зазначимо, що Ф. К. фон 

Савіньї цікавило з’ясування історичних передумов, становлення і розвитку 

права та динаміка його подальшого розвитку, себто дослідження його 

ґенези із самих витоків. При цьому Ф. К. фон Савіньї вказав на таку 

питому ознаку права як «народний дух» та народну індивідуальність, себто 

певний культурний тип, що породжує своєрідну картину світу, він 

водночас критикував право як за формальну теорію значень, нормативно-

каральний механізм, так і за занадто абстрактні моделі, що оцінюють плин 

даності з позиції вищих начал і ідеалів. Право як і мова є тим 

середовищем, такою буденною практикою людського життя, яку 

неможливо лишень відсторонено описувати. Пригадаймо слова                 



М. Михайловського: «право занадто близько зачіпає людські інтереси, 

занадто безпосередньо зливається з нашим життям, аби ми могли 

лишатись до нього байдужим» [99, с.33]. Є різні спроби побудувати 

конструкції правового ладу: як логічну впорядкованість понять, як систему 

ідеальних засад, як нормативно-каральну систему, - однак, право є живим і 

має відповідати запитам спільноти, повнота визначень права збагачує 

теоретичну спадщину історії правових учень, однак не поширюється на 

суб’єктів правових відносин. Історія філософії не є просто інструментом, 

що відтворює архіви минулого, а вказує на висхідні причини, які є 

засадничими і для сучасного стану розвитку людської думки. Історико-

філософське осмислення є ретельним аналізом історичних фактів і 

водночас їх тлумаченням з точки зору ідеальних начал. Однак, це не 

означає, що минуле ідеалізується, напроти, прискіпливий аналіз 

покликаний відтворювати усю даність без прикрас, і віднаходити ті 

конструктивні елементи, які можуть постати у формі теоретичної 

настанови до дії. Однією із вимог філософського аналізу є додержання 

принципу строгості понять, відповідно значення минулого слід подавати у 

формі строгих та логічно впорядкованих понять.  

До речі Ф. К. фон Савіньї вважав, що однією із умов розвитку 

правових студій і написання тексту законодавства є рівень розвитку мови. 

Чи здатна вітчизняна мова засобом словотворення передавати не просто 

семантику значень нормативного характеру, а й відображати певну 

картину світу конкретної нації. Р. Ієринг відзначає одну із переваг 

історичної школи права, яка виявилася у царині методології, де історичне 

дослідження переслідує дві мети: практичну та теоретичну. За допомогою 

першої можна пояснити сучасне право, а послуговуючись другою, 

відтворити правову систему минулого [58, c.84]. Не зважаючи на критику 

Ф. К. фон Савіньї утопічних, за його оцінкою спроб досягти повної 

вичерпаності зводу законів, він сам обґрунтовуючи методологічні засади 

історичного методу пізнання представив його як єдино можливий і 

вичерпаний. Поряд із історичним методом домінуючим був і 



систематичний метод, для історичної школи права важливо здійснити 

«реконструкцію Цілого, прослідкувати це Ціле як частину вищої Єдності – 

народної індивідуальності…» [58, c.88], пізнати специфіку рис нації у 

масштабі цілісного сприйняття. Для Ф. К. фон Савіньї важливу роль 

відіграють такі настанови філософського осмислення як пояснення і 

тлумачення, усі історичні факти якими він послуговується проходять такі 

стадії осмислення і це і є граничною підставою їх обгрунтування. Однак, 

така система є переважно теоретичною, аніж практичною моделлю, адже 

зорієнтована радше на видобуток матеріалу, аніж його застосування. Така 

мета досягається засобом критичного переосмислення першоджерел, 

увагою до історії і контексту слововжитку понять. Ф. К. фон Савіньї 

принципово цікавить відтворення цілісної картини послідовного розвитку 

історії, він намагається не зловживати нюансами, що відволікають від 

лаконічності історичного опису. Р. Ієринг формулюючи оцінку історичної 

школи права зазначає, що мета, ідейні засади виникнення даної школи є 

виправданими, до її досягнень слід зарахувати боротьбу із «голим 

догматизмом і служінням авторитетам, а в історії права звільнилась від 

сліпого, некритичного преклоніння традиції…» [58, c.95], попри такий 

супротив історичній школі права також не вдалося оминути однобічності, 

проти якої вона застерігала.  

Оскільки мова зайшла за критичні зауваги в адресу історичної школи 

права, то у нас є підстави стверджувати що більшість з них стосуються 

неправильного розуміння її висхідних положень, до прикладу побутує 

думка, що вона прагне підкорити сучасне право ідеалам минулого. При 

цьому не враховується той факт, що історичній школі властиво не 

звеличувати і ідеалізувати минуле, а лише критично переосмислювати та 

прискіпливо вивчати історичні факти. Ф. К. фон Савіньї, відповідаючи на 

подібні закиди щодо ролі історичного підходу, твердив наступне: «суть її 

полягає в рівноцінному визнанні цінності і незалежності кожної епохи, а 

найбільшого значення в ній надається лише тому, аби був усвідомлений 

живий зв'язок, що поєднує сучасність з минулим» [58, c.97], не розуміючи 



причин, ми лише будемо вдаватись до нескінчених інтерпретацій похідних 

явищ, не розуміючи внутрішньої змістовної повноти. Тобто, право є 

чимось апріорно даним, воно не створюється законодавцем, а уся 

спільнота перебуває у правовому середовищі, і сприймає як усі переваги 

так і передсуди, передані традиціями, звичаями, освітою. Зрештою, Ф. К. 

фон Савіньї переконаний, що вивчення історичних передумов, відтворення 

цілісної і послідовної історичної картини є запорукою якості правової 

думки. Також до низки досягнень історичної школи права зараховують їх 

супротив «вірі у всемогутність і свавілля державної влади у галузі права і 

проти ілюзії історичної довільності» [58, c.98]. Пригадаймо О. Шпенглера, 

який  відтворював етапи зародження, розвитку, занепаду і смерті націй, 

така модель розуміння історії близька і Ф. К. фон Савіньї, який 

намагається відтворити етапи послідовного розвитку правової думки і 

застерегти від ризиків сьогодення. Однак, такі спроби також є претензією 

на універсальність і повноту пояснення, чи здатна історична спадщина 

відтворити не просто значення, а й контекст, чи здатна відповідати запитам 

сьогодення, адже як відомо усе має свій термін придатності. Приступаючи 

до опрацювання матеріалу, дослідник має актуалізувати своєю жагою 

запитів тексти минулого, до того ж «покликання науки полягає не в тому 

аби керувати життям, а в тому, аби оновлювати і удосконалювати його» 

[58, c.101]. З такої точки зору, ми можемо розглядати історичну школу 

права як одну з теоретичних настанов, методологія якої відповідає нашим 

запитам.  

А. Тібо на сторінках своєї праці «Про необхідність загального 

громадянського права для Німеччини» [160] виголошує необхідність 

створення єдиного зведення законів. Автор переконаний, що одним із 

мотивів до такого об’єднання є прагнення досягнути щастя. З таким 

розумінням ми аж ніяк не можемо погодитись. Знову ж таки можемо 

нагадати історію про короля Рекса (попередньо згадували у підрозділі 

щодо вчення про право І. Канта), мета правління якого зводилась до 

досягнення щастя його підданих, однак в наслідку призвела до падіння 



його правління (Л. Фулер [173]). І. Кант, визначаючи право як об’єднання 

волі всіх, зазначав, що в його основі не можуть бути закладені емпіричні 

уявлення суб’єктивного порядку, такі як щастя, адже уявлення про останнє 

у кожного власні.  

Зробивши попередній невеликий відступ повернемося до розмислів 

А. Тібо, який вимагав у правлячої і законодавчої еліти усіляко сприяти 

створенню єдиного зведення законів, який мав відповідати взірцям 

формально-логічної впорядкованості. Тим самим, його проект 

універсального зведення законів претендував на вичерпаність і змістовну 

повноту, ідеал законодавчої довершеності створений досягненнями 

людського розуму. Сучасний правовий стан він оцінював як вкрай 

незадовільний, такий, що не може задовольняти потреби і унеможливлює 

сприятливе функціонування усієї правової системи в цілому. Так, відповідь 

на вирішення тих чи інших правових колізій доводиться запозичувати із 

зведень інших правових систем, зокрема одним із таких джерел є римське 

право. Хоча А. Тібо й припускає певну можливість фрагментованого 

запозичення із джерел римського права, однак рішуче застерігає від таких 

спроб, адже це буде нічим іншим, як блискучою теорією, однак не 

вирішить колізій практики [58, c.106]. Він не применшує цінність 

історичної спадщини і високо її оцінює як вичерпану теорію, однак поруч 

із цим зважає на те, що відтворення смислів минулого не змінить дійсність, 

живе право. У відповідності з таким розумінням римське право є теорією 

без умов можливості її застосування, високий рівень культури мислення 

представників минулого не є запорукою дієвого права сьогодення.  

В загальному, А. Тібо, вивчаючи сучасний правовий стан, виходить 

із прагматичного мотиву і намагається створити таке зведення законів, яке 

було б не рекомендацією, а детальною інструкцією до дії за якою 

застосування права було б проясненим, легко приступним до кожного 

окремого випадку. Тому він і оцінює досвід минулого як велику вчену 

мудрість без видимої користі. Звідси, визнання римського права як такого, 

що сприяло розвитку науки, культури правової думки в цілому, однак є 



тим, що не можна застосовувати у буденній практиці. Своє завдання – 

створення єдиного зведення законів, А. Тібо наділяє рисами великого 

національного творіння величної німецької нації.  

Виклади А. Тібо можна сприймати по-різному стосовно нашого 

відношення до них, то ми переконані, що такі спроби створити 

універсальне право, як і універсальну мову, є утопією, адже кожна правова 

система має відображати правову реальність своєї нації, що не тотожне 

обґрунтуванню національних ідентичностей, а є спробою втілення живого 

та значущого права. Звідси спрямованість праці Ф. К. фон Савіньї «Про 

покликання нашого часу до законодавства і юриспруденції» [143] в межах 

якої він спростовує ініціативу А.Тібо щодо спроби створення єдиного та 

універсального зведення законів тим паче, що вони не були новими. До 

таких спроб вдавалися починаючи з ХVIIІ ст., заперечуючи своєрідність 

націй, умови розвитку народів, і заміняли її проектами абсолютної 

досконалості, повнота і змістовна вичерпаність яких забезпечувала 

«механічну надійність», і мала б «не містити жодних історичних 

особливостей, вони в своїй абстракції мали бути однаково застосованими 

до всіх народів і в усі часи» (130). Таке ідеальне законодавство мало б бути 

штучно створене засобом величі людських розумів, містити алгоритми 

рішень і унеможливлювати правові колізії.  

Вивчаючи історичні факти, Ф. К. фон Савіньї підкреслює, що кожна 

епоха і нація має властиві лишень їй характеристики, «право як і мова 

живе в свідомості народу» [143, c.133]. Лише збагнувши таку 

спорідненість з минулим, відтворивши стенограму своєрідності кожної 

конкретної нації можливий поступ права. Тому спроби створити єдине 

зведення законів, на думку Ф. К. фон Савіньї, є утопією. Він усіляко глузує 

і висміює аргументи А. Тібо, зокрема його ідею щодо дослідження усього 

надбання і письмового викладу права, яке має набути значення «єдиного 

джерела права» [143, c.136], «перш за все хочеться спитати, із чого має 

виникнути зміст такого зведення законів?», - зауважує Ф. К. фон Савіньї. 

Досягнути вичерпаності права засобом єдиної книги, яка б містила звід 



законів, неможливо, як і прописати усі алгоритми для забезпечення 

ідеального правового механізму. Така «новизна відволікатиме від джерел 

права» [143, c.139], застерігає Ф. К. фон Савіньї, адже виходячи із позиції 

А. Тібо сутність права зводиться до догматичного і схоластичного 

відтворення приписів написаного в єдиній книзі. Він не зважає на те, що 

право є живим і динамічним утворенням, прояви якого не можна обмежити 

авторитетом єдиного посібника. Ф. К. фон Савіньї, так само як і А. Тібо, 

звертається до осмислення спадщини римського права, і вважає, що 

останнє вказує на монолітність теорії і практики їх, «теорія опрацьована аж 

до самого безпосереднього застосування, а їх практика завжди 

облагороджується науковим трактуванням» [143, c.143]. Це свідчить про 

зрілість нації, яка відчула необхідність дослідження джерел права, що з 

необхідністю враховує контекст застосовуючи ті чи інші правові 

положення, відображає, а не наслідує свою картину світу. Основну 

недоречність сучасного стану Ф. К. фон Савіньї вбачає у тому, що право 

перестали розглядати як живе, в динаміці його становлення. Допоки право 

«знаходилось в живому розвитку, жодне зведення законів не вважалось 

необхідним» [143, c.144]. Як приклад Ф. К. фон Савіньї ставить культуру 

мислення римських правників (Ульпіана та ін.), для яких це було 

здійсненим завданням, однак в цьому не було жодної потреби.  

Перейдемо до аналізу методології дослідження Ф. К. фон Савіньї, 

висхідними в якій поставали наступні два методи: історичний і 

систематичний. Перший із них дозволяє «розуміти своєрідність кожної 

епохи і кожної правової форми», а інший дозволяє «бачити кожне поняття 

і кожне положення в живому зв’язку і взаємодії з цілим» [143, c.151]. 

Оцінюючи сучасний йому правовий стан, він, як і А. Тібо, вважає його не 

найкращим, а таким, що позбавлений покликання написати звід законів. 

Взагалі, укладання єдиного зведення законів Німеччини не є панацеєю 

правового ладу. Останній, на переконання Ф. К. фон Савіньї, залежить від 

трьох чинників: по-перше, прискіпливого вивчення джерел права, по-

друге, фахової приналежності юристів, по-третє, «ціледоцільної форми 



процесу» [143, c.183]. Він пропонує основи загального права поєднувати з 

особливостями функціонування вітчизняного права. Отже, мислитель 

підкреслює гостру необхідність у знанні минулого задля глибини здатності 

судження у сьогоденні. Таким чином, історичне розуміння є своєрідною 

панацеєю якісного поступу права. Однак, це не є звеличенням минулого, 

не є священним поклонінням перед ним, а є його критичним 

переосмисленням. Джерелами  такого історичного матеріалу Ф. К. фон 

Савіньї визнає спадщину римського і германського права та усі їх похідні 

модифікації та інтерпретації [143, c.186]. Для того, аби послуговуватись 

матеріалом минулого, слід наново навчитись читати першоджерела, 

тлумачити і інтерпретувати їх, вивчати їх методи. Тобто, лише вивчення 

історії права, дотримання принципу строгості понять, себто вивчення їх 

ґенези є запорукою фахового дослідження  [143, c.187].  

Завдання свого часу Ф. К. фон Савіньї вбачає у реалізації проекту 

формування нової школи юристів, власне, як і М. Сперанський (про якого 

піде мова у наступному підрозділі), які, враховуючи зазначені вище 

компоненти наукових розвідок, будуть вивчати динаміку живого права. 

Лише наявність школи дає навички володіння професією, формує сумісну 

культуру мислення, окремі генії не здатні створити зведення законів, воно 

має стати результатом напрацювань школи як цілого. Ф. К. фон Савіньї 

висновує, що «наша теорія має стати більш практичною, а наша практика 

більш науковою» [143, c.190]. Це і є тими умовами, що сприяють 

створенню національного права, яке до речі не виникає без мови, яка з 

необхідністю віддзеркалюватиме смисли у слововжитку нації та 

термінотворчості науки. Здатність розбудовувати власну мову є виявом 

зрілості і етапом становлення нації. Так навчившись працювати зі спадком 

історичних фактів, правознавство буде відображати свою правову картину 

світу, і не буде запозичувати право інших. Для цього слід дотримуватись 

принципу вивчення матеріалу аж до його витоків, вивчати першоджерела, 

звідси формування філософсько-правової школи є одним із головних 

завдань. Можемо припустити, що такий відомий вираз латинської мови як 



«Ex ipso fonte bibere» (пити із самого джерела, себто звертатись до 

першоджерел) позначає його методологічну зорієнтованість. Неабияку 

роль у такому науковому становленні відіграє академічна освіченість, 

університети є не просто інституціями, а середовищем, де формулюється 

гранична підстава права. З чим абсолютно погоджуємося, адже розвиток 

вітчизняної філософсько-правової школи є наслідком функціонування 

Київського Університету св. Володимира. Зрештою, Ф. К. фон Савіньї 

підкреслює, що їх із А. Тібо поєднує одна і та сама мета, однак вони по-

різному бачать шляхи її реалізації. Так, А. Тібо вважає, що створення 

єдиного зведення законів є умовою утвердження правового ладу, і його 

можливо напрацювати у період 2-4 років. Однак, на думку Ф. К. фон 

Савіньї, А. Тібо не враховує того факту, що немає школи права, наявність 

якої є необхідною умовою для продовження традиції і напрацювання 

чогось нового. Лише в межах філософсько-правової школи кожен 

представник є частиною цілого, носієм юридичної освіченості, правової 

культури в цілому. Ф. К. фон Савіньї переконаний, що живе право не 

можна просто механічно впорядкувати і висновує, що їх час не породив 

аскета та взірця юридичної вченості, який би міг написати зведення 

законів. Отже, Ф. К. фон Савіньї твердить, що у нього і А. Тібо є єдина 

ціль, а саме віднайти підгрунття права, однак опоненти вбачають її 

вирішення - у створенні єдиного зведення законів, а Ф. К. фон Савіньї – у 

«юриспруденції, яка органічно розвивається». Так, хоча у оцінці дійсного 

стану Ф. К. фон Савіньї та А. Тібо є союзниками, однак у з’ясуванні  

причини такого занепаду сучасного їм правового ладу вони є опонентами. 

А. Тібо таку причину бачить у суперечності джерел права, а Ф. К. фон 

Савіньї в ставленні нації до цих джерел, невмінні послуговуватись 

історичним матеріалом як знаряддям.  

Дану полеміку між мислителями можна порівняти із двома 

принципово різними правовими традиціями: англо-саксонською та 

романо-германською. Перша з них пориває із традиціями, в ній домінує – 

судовий прецедент і судова практика, а друга, навпаки, ґрунтується на 



джерелах римського права, а теоретичні узагальнення і надбання правової 

науки у формі зведення законів домінують над судовою практикою.  

 В контексті осмислення засад історичної школи права повернемося 

до викладів Рудольфа фон Ієринга (1818-1892), зокрема його критичних 

зауваг щодо умов її функціонування. Р. Ієринг обґрунтовано заперечував 

домінуюче значення чинника національності, примату «народного духу», 

себто усі засади, що представляють собою програму історичної школи 

права. На противагу їм, він стверджував, що право є людським творінням, 

є полем боротьби людських інтересів, а основним рушієм такого розвитку 

є ніщо інше, як егоїзм. Пригадаймо, Ф.Ніцше і його заклик «воля до 

влади», так у Р.Ієринга ідеться про право, що є наслідком влади. Тобто, 

боротьба складає основу права, а влада, у вигляді примусу і санкцій, є 

умовою функціонування права. Попри таку механічну конструкцію, 

Р.Ієринг застерігає від зловживання владними ресурсами, адже ми маємо 

пам’ятати, що говоримо не просто про владу, а про правову владу. 

Звернемось до його роботи «Боротьба за право», цінність якої полягає у 

«реставрації правової ідеї, позбавленої від передсудів псевдонауковості» 

[55, с.6]. Р. Ієринг переконаний, що роль права виявляється не лише  у 

тому аби сформулювати ціль, але й віднайти засіб для її реалізації. Звідси, 

поняття права об’єднує такі протилежності, як боротьба і мир , де « мир як 

ціль, боротьба, як засіб права…» [55, с.11]. Зауважимо, що ідеться про 

боротьбу права супроти неправди, несправедливості, себто право – «сила 

справедливості».  

В загальному, Р. Ієринг критично переосмислює  не лише засади 

історичної школи права, але й критикує наукову точку зору, її 

відсторонений абстрактний аналіз, спробу відтворити логічну конструкцію 

понять, при цьому не враховуючи реального їх функціонування, оминаючи 

запити дійсності. Як правознавця, Р. Ієринга цікавить живе і реально 

функціонуюче право, де правовий порядок забезпечується боротьбою 

супроти несправедливості, свавілля. Звідси, разюче несприйняття                

Р. Ієрингом концепції історичної школи права Ф. К. фон Савіньї, Г. Пухта, 



згідно якої право виникає так само природно і невимушено, як і виникає 

мова, тобто право не є витвором людської діяльності. Для Р. Ієринга право 

– поле боротьби інтересів, супротиву зацікавлених, які намагаються 

зберегти монополію власних інтересів. Мислитель наголошує, що ідея 

права є динамічною, тобто такою, що постійно удосконалюється у 

відповідності до запитів спільноти, що і є умовою дієвого права. Очевидно, 

що Р. Ієринга не цікавить архаїчне право, спроби його реставрації, він 

проти того аби розглядати право як апріорно встановлену даність. 

Зазначимо, що засади феноменології права ми осмислюємо в одній з 

наших публікацій (див.[121]). Він вважає, що ми – суб’єкти права, є 

заангажованими і зацікавленими в тому, аби творити право, звідси 

розглядає право як «картину пошуків, зусиль, боротьби…» [55, с.17]. Він 

обґрунтовано доводить, що право не формується як «рослина», шляхом 

природної еволюції, навпаки, воно – створене людьми, більше того, якби 

ми відсторонено його сприймали, то і права не було б. Звідси, Р. Ієринг 

висновує, що наша готовність захищати право виявляє нашу правову 

зрілість і долученість нації до правотворення в цілому. Саме в боротьбі за 

право загартовується правове почуття, правова відповідальність. Варто 

відзначити, що захист права, супротив проти свавілля, правового нігілізму 

є «заповідь морального самозбереження - обов’язок відносно суспільства», 

такий обов’язок є всезагальним [55, с.24].  

Звернемо увагу на те, що право в інтерпретації Р. Ієринга є 

необхідною умовою морального життя, захист права є «обов’язком 

морального самозбереження», а  «зречення від права є моральним 

самогубством» [55, c.25]. Тобто, у праві ми відстоюємо умову нашого 

буття як людей. Неготовність відстоювати право є моральним злочином 

стосовно мене самого. Важливо підкреслити, що Р. Ієринг вважає, що 

право перш за все є взірцем моральної зрілості і гідності водночас. Так 

скоєнням злочину «злочинець заперечує умову мого буття», адже це є 

посяганням не лише на речове, майнове право, але ставить під сумнів 

умову мого буття, є посяганням на мою особистість. Мислитель закликає 



не сприймати право відсторонено, адже захищаючи саму ідею права (волю 

усіх) ми перш за все захищаємо себе. Здатність відстоювати право 

мислитель іменує правовим почуттям, від сили вияву якого залежить 

значущість і дієвість права. В даному контексті варто пригадати Л. Й. 

Петражицького, який відводив не останню роль правовому почуттю, однак 

зводив його до категорій психічного життя, а саме розглядав правове 

переживання і почуття як різновид емоційно-інтелектуальних подразнень 

[125, c.27]. Л. Й. Петражицький (1867 – 1931) – випускник юридичного 

факультету Київського Імператорського Університету св. Володимира в 

якому і захистив магістерську дисертацію зі спеціальності римського 

права. Як і   К. Неволін, С. Орнатський, С. Богородський був учасником 

програми стажування в Німеччину, вивчав римське право в Берліні та 

Гейдельберзі. З 1896 р. викладав у Київському Університеті, а в період з 

1898 – 1918 рр. очолював кафедру енциклопедії і філософії права Санкт-

Петербурзького університету, з 1921 р. очолював кафедру соціології 

Варшавського університету. Л. Й. Петражицького вважають засновником 

«психологічної теорії права», мислитель поділяє право на «офіційне» та 

«інтуїтивне», перше з яких – встановлюється, регламентується та 

оберігається державою за допомогою механізму норм і санкцій, а друге – 

залежить від умов соціокультурного поступу. Відповідно, право в 

інтерпретації Л. Й. Петражицького є психологічним явищем імперативного 

порядку, звідси, очевидно чому правознавець залучає у свій філософсько-

правовий словник такі поняттями як: «правові емоції», «інтуїтивне право», 

«правосвідомість», «імперативно-атрибутивні етичні явища» і т. ін. Л. Й. 

Петражицький вважав, що наука права займається нічим іншим, як 

«захистом інтересів» [125, с.502], а, Р.Ієринг в свою чергу наводить 

наступну дихотомію права: «право – інтерес, що законно захищається» [55, 

с.36]. Не існує право Інших, в сумісній ідеї права (волі усіх) кожен індивід 

захищає своє право, будь-які зазіхання на право в цілому є персональною 

загрозою моїй персоні. Неспроможність відстоювати своє право 

рівнозначне «патології правового почуття» [55, с.37], останнє можна 



розглядати у феноменологічній перспективі, такий різновид досвіду 

тілесності як біль. Право спільноти, ідея права в цілому не є абстрактним 

поняттям, а імпліцитно містить моє персональне право, останнє є умовою 

морального самозбереження.  

Завершуючи розгляд критичних зауважень Р. Ієринга на адресу 

історичної школи права, важко погодитися з деякими з них. Зокрема 

викликає сумнів схильність Р.Ієринга зводити право не до розсуду, а до 

правового почуття, від сили якого і залежить функціонування права. Адже, 

там, де ідеться про такі поняття як почуття, сумління, щастя, ми маємо 

справу з емпіричними та суб’єктивними значеннями, які не можуть бути 

визначальними для усіх. Таким чином «право є умовою морального 

існування особи, захист його є власне, моральне самозбереження» [55, 

c.38]. Свавілля, правовий нігілізм моральна особа не може визнавати як 

умову свого буття. Зауважимо, що право в об’єктивному і суб’єктивному 

смислах в концепції Р. Ієринга являють собою систему «кровообігу», 

конкретне право запозичує смисли з абстрактного [55, c.41]. Можна 

припустити, що Р.Ієринг намагався сформулювати свою інтерпретацію 

категоричного імперативу Канта, суть якого зводиться до наступного 

значення:«не терпи беззаконня, відносно інших не чини беззаконня» [55, 

c.44]. У кожного індивіда може бути свій мотив захисту права, одним із 

найвищих є просто захист інтересів (речове право), найвищим щаблем є 

«моральне самозбереження особистості», захист власної гідності. У Р. 

Ієринга ідеться про філософію права, про світ ідей, що є настановою для 

дійсності, для нього важливо обґрунтувати значущість самої ідеї права. 

Право є справою вільних людей, а не рабів, звідси мовчання щодо проявів 

свавілля є ознакою рабської свідомості, «моє право є право загальне» [55, 

c.47]. Право є полем боротьби за Людину як ціль, а не засіб, є «ідеалізм 

характеру», що здатен відстоювати захист власних інтересів. Збагнувши 

ідейні засади такого підходу, стає зрозумілим суть заклику Р. Ієринга: «в 

боротьбі  здобуваєш ти право твоє». Осмисливши ідейні витоки історичної 

школи права, проаналізувавши полеміку між Ф. К. фон Савіньї і А. Тібо, 



відтворивши низку критичних зауваг щодо історичної школи права, ми 

стверджуємо, що представники вітчизняної філософсько-правової школи, 

сприйнявши безпосередньо її провідні теоретичні положення та ідеї 

критично переосмислювали їх, широко послуговуючись ними у своїх 

філософсько-правових побудовах та все ж таки основними історико-

філософськими джерелами формування філософсько-правових вчень в 

Університеті св. Володимира стали: філософсько-правові погляди І. Канта 

та філософії права Г. Гегеля, які вкупно з ідеями історичної школи права 

вони засвоїли під час стажування у Берлінському університеті, який 

зрештою став визначальним для подальших наукових студій 

«професорського покоління 1830 рр». Принагідно зазначимо, що 

Берлінський університет заснований 1810 р. набув значення «взірця» 

університетської системи та науки для тодішньої Російської імперії. 

Берлінський університет, за замислом Вільгельма фон Гумбольдта мав 

виконувати роль національного університету та сприяти формуванню 

нових наукових напрямів, течій, шкіл і творити плеяду нових науковців. 

Стан освіти в Російській імперії за часів правління Миколи І зумовлений 

жагою запиту на розбудову національної університетської системи та 

утилітарною потребою виховання резерву кадрів вихованих у лоні 

європейських наукових традицій. Звідси очевидно, що програми 

стажування закордон стали необхідною «цеглиною» для закладення 

фундаменту національної вітчизняної університетської системи за 

«взірцем» німецьких університетів Гейдельбергу, Мюнхену, Ляйпцигу, 

Галле, а особливо Берліну. Програми стажування «російських студентів» 

охопили географію більшості німецьких університетів, однак саме в 

Берлінському університеті сформувалася найбільша і найпродуктивніша 

«корпорація російських студентів» [7, с.136]. Берлінський університет став 

тим «живим» інтелектуальним середовищем, який об’єднав у своїх стінах 

таких професорів як: Г. В. Ф. Гегель (1770 – 1831), який викладав тут з 

1818 по 1831 рр., Ф. К. фон Савіньї (1779-1861) – засновник «історичної 

школи права», Л. фон Ранке (1795-1886), який вперше став застосовувати 



до історичних джерел способи критичного аналізу тексту, Ф. Вольф (1759 

– 1824) – німецький філолог, А. Бек (1785 – 1867) – німецький філолог, 

який видав «Енциклопедію і методологію філологічної науки», Г. 

Штеффенс (1773 – 1845) представник німецького неогуманізму, Ф. 

Шлейєрмахер (1768-1834) – німецький філософ і теолог, очолював 

богословський факультет Берлінського університету і багато інших 

відомих представників із галузі медичних, природничих наук. Дослідник 

феномену «російських студентів» А. Андреев вказує на «унікальне явище, 

яке, мабуть, більше не повторювалось у вітчизняній університетській 

історії: юридичні науки у всіх університетах Російської імперії в 1830-1840 

рр. викладалися представниками однієї і тієї ж наукової школи, яка мала 

свої витоки в Берлінському університеті» [7, c.136]. Ми наголошуємо, що 

програми стажування «російських студентів» стала визначальною для 

формування вітчизняної університетської системи, вона охоплює декілька 

хвиль, перша із яких припадає на період із 1829 по 1834 р. ініційована ІІ 

відділенням імператорської канцелярії діяльність якої була спрямована на 

роботу по кодифікації законів. Друга хвиля програми стажування була 

ініційована Міністерством народного Просвітництва і покликана була 

забезпечити резерв наукових кадрів для вищої школи. Предметом нашого 

дослідження є перша хвиля програми стажування до Берліну, яка припадає 

на 1829 р. і була укомплектована за ініціативою М. М. Сперанського, який 

рекомендував шість студентів із духовних академій Москви і Петербургу 

[7, с.136]. Відповідно, К. Неволін, О. Благовещенський, С. Богородський,      

В. Знаменський, С. Орнатський, О. Пешехонов – учасники першої хвилі 

програми стажування «російських студентів», які стали послідовними 

адептами вчення Г.Гегеля та носіями німецької університетської традиції. 

До числа другої хвилі програми стажування увійшли: брати                        

С. і Я. Баршеви, М. Крилов, І. Платонов, О. Федотов-Чеховський,               

О. Куніцин. Ці факти свідчать про те, що освіта стала одним із 

пріоритетних напрямів державної політики Російської імперії, завдяки 

таким програмам стажування вдалося сформувати як вітчизняну плеяду 



науковців, так і налагодити міжнародні зв’язки із провідними професорами 

Берлінського університету. Відомо і про відгуки професорів Берлінського 

університету щодо першої хвилі програми стажування К. Неволіна і ін., 

зокрема засновника «історичної школи права» - Ф.К. фон Савіньї, який 

пророкував своїм вихованцям блискуче наукове майбутнє: «деякі із цих 

студентів по прийняттю на себе вченого звання, могли б зайняти 

професорські місця в німецьких університетах» [7, с.138]. Дана розлога 

цитата підтверджує високий рівень фахової приналежності майбутнього 

професорсько-викладацького складу юридичного факультету Університету 

св. Володимира. Після навчання в Берлінському університеті учасники 

програми стажування складали фахові випробування на наукову ступінь у 

Петербурзькому університеті в 1834 – першій половині 1835 рр. Невдовзі 

після успішного захисту докторських дисертацій провідні фахівці були 

розподілені по вищих школах Російської імперії, що стало можливим 

завдяки новому університетському уставу, який докорінно змінив 

структуру юридичної освіти в університетах. Реформа вищої школи 

ознаменувалася створенням нових кафедр, які потребували залучення 

резерву наукових кадрів європейського рівня освіченості, якими і стали   

К. Неволін, С. Орнатський, С. Богородський у Київському Університеті св. 

Володимира. Чому ж вчення даних представників юридичного факультету 

Університету св. Володимира стали предметом нашого історико-

філософського дослідження? Тому що, ми наголошуємо на визначальному 

впливі філософії на їх формування як науковців. Фактом, що підтверджує 

наше припущення є теми дисертацій, які захищали К. Неволін «Про 

філософію законодавства у давніх», О. Благовещенський «Історія і метод 

науки законознавства в ХVIII ст.», С. Богородський «Про філософію 

кримінальних законів у давніх і нових народів», В. Знаменський «Звідки і 

яким чином необхідно виводити філософські начала громадянського права 

і який найкращий метод для викладу громадянських прав за цими 

началами?», «усі теми дисертацій були пов’язані з філософськими і 

історичними аспектами теорії права, що красномовно свідчить про наукову 



спрямованість, почерпнутим молодими юристами в Берліні», - зазначає      

А. Андреев на сторінках праці «Російські студенти в німецьких 

університетах ХVIII – першої половини XIX ст.». [7, c.138].         

По поверненню на батьківщину, більшість з них не тільки склали 

докторський іспит, але й захистили докторські дисертації, зміст яких 

свідчив про «нову епоху правознавства» на теренах усієї тодішньої 

Російської імперії [25, c.129]. Суть його полягала у відході від наказів і 

послуху, від імперативів і некритичного сприйняття «взірців» до науково-

позитивного, який найбільш повно проявився в Університеті св. 

Володимира з приходом на юридичний факультет К. Неволіна, С. 

Богородського, С. Орнатського та   О. Федотова-Чеховського. Як зазначає 

М. Владимирський-Буданов юридичний факультет Університету Св. 

Володимира став взірцем для усієї «імперії за духом і напрямком 

викладання» [25, c.130]. Доповнимо, через рік після свого відкриття 

юридичний факультет Університету св. Володимира став найкращим в 

Російській імперії, започаткувавши курси «енциклопедії права» та 

природного права. 

 

2. 4. Роль М.Сперанського у становленні «професорського покоління 

1830 рр.» 

Мовлячи про нову генерацію філософів права (К.Неволіна та ін.), 

варто пригадати про постать М. М. Сперанського (1772-1839) - видного 

державного діяча і реформатора, засновника російської юридичної науки і 

теоретичного правознавства, який ініціював створення певного 

інтелектуального середовища.  

Формування М. Сперанського як державного діяча припадає на 

ранній «романтичний» період правління Олександра І та його реформ, де 

він стає одним із найбільших радників імператора в питаннях внутрішньої 

політики імперії, перебуваючи під значним впливом західноєвропейського 

масонства. В масонстві його приваблювали проповідь морального і 

духовного самовдосконалення людини, засудження зловживань у 



суспільному житті, прагнення до осягнення знання в його езотеричних 

формах. Він ґрунтовно знав праці західноєвропейських містиків                 

Й. Таулера, Я. Бьоме, переклав на російську мову твір Томи Кемпійського 

(1380-1471) «Імітація Христа» (Thomas von Kempen/Thomas à Kempis «De 

imitatione Christi»), а також уривки з праць Й. Таулера. Більш того, за 

порадою П. Лодія запросив до Петербурзької духовної академії відомого 

представника масонства І. А. Феслера, колишнього ректора Львівського 

університету. Прочитані ним лекції з філософії слухачам першого 

магістерського курсу академії (1811 р.), серед яких був перший професор 

філософії Київської духовної академії І. Скворцов, викликали їх загальне 

захоплення філософією. Бажаючи активізувати економічне життя Росії М. 

Сперанський розробляє проект реформ, яким передбачається обмеження 

самовластя дворянства з розширенням капіталістичних елементів в 

російському суспільстві. Реакційним дворянством проект було відхилено, 

автор його був звільнений зі служби і висланий до Сибіру, де він 

перебував з 1812 р. до 1822 р. 

Після повернення із заслання з наданням йому звання члена 

Державної Ради сфера інтересів М. Сперанського різко міняється. 

Переконавшись у тому, що негаразди російського суспільства пов’язані з 

недосконалістю законів, основну увагу він зосереджує на проблемах 

законодавства та судочинства, результатом чого стали такі його праці як 

«Керівництво до пізнання законів», «Філософські розмисли про державу і 

право», «Про корінні закони держави». Після участі у судовій справі 

декабристів у 1825 р. Микола І назначає М. Сперанського начальником 

канцелярії по розробці «Зведення законів для Російської імперії».  

Завдання, які постали перед канцелярією і її керівником були 

надзвичайно складними і пов’язані з цілим рядом труднощів. Потрібно 

було не тільки напрацювати теоретичні засади законодавства, але і втілити 

їх у життя. Як для першого, так і для другого не вистачало ні сил, ні 

засобів, а, саме головне – добре підготовлених юридичних кадрів. 

Російська юридична освіта і практика перебували на самому низькому 



рівні, що і зумовлювалося утилітарною спрямованістю освіти в тодішніх 

університетах, де дворянська молодь у своїй більшості прагнула 

присвятити себе військовій справі. Отже, необхідно було сформувати нове 

покоління юристів, виховати теоретиків права, які були б долучені до 

загальноєвропейського інтелектуального середовища – носіїв нової 

юридичної вченості, які здатні її поширювати і застосовувати. 

Про те як вирішувалися М. Сперанським вказані завдання мова піде 

дещо нижче, а зараз спробуємо реконструювати засадничі положення його 

власного філософсько-правового знання. Вихідним положенням у            

М. Сперанського постає визнання того факту, що делегують частину своїх 

прав правлячій еліті, де «частина прав, сил фізичних, нашого багатства і 

нашої поваги» [156, с.29] передається у руки правителя. Однак даний 

умовивід аж ніяк не свідчить про визнання ним суспільного договору. Так,                

Д. Прокопов, осмислюючи філософсько-правове вчення М. Сперанського 

слушно зауважив, що останній був прибічником «патріархально-родової 

теорії походження держави» [130, c.174]. Тобто, родина виступає певною 

моделлю державного устрою, є певним етапом становлення і поступового 

розвитку держави, водночас із якою і набуває свого увиразнення і право. 

Звідси, його послідовна критика договірної теорії походження держави. 

Перейдемо до наступного проблемного вузла у філософсько-правовому 

вченні М. Сперанського, а саме уточнення щодо наявних форм правління. 

На його думку, першою формою правління є деспотична або так звана 

патріархальна, яка покладає і зобов’язує представників верховної влади 

(яким делегується частина повноважень конкретної особи) щодо 

дотримання її життя, власності і честі [156, c.29]. Однак, на цьому рівні 

йдеться ще про неусвідомлену і раціонально необґрунтовану позицію 

народу, який делегує частину своїх прав і свобод, однак не має зворотної 

гарантії щодо їх дотримання та захисту. В даному аспекті, ми не можемо 

погодитись із оцінкою Д.Прокопова, що патріархальна форма держави є 

висхідною і домінуючою у філософсько-правовій концепції                        

М. Сперанського. Навпаки, ми помічаємо той нюанс у вченні                     



М. Сперанського, що з того моменту, коли правителі та державники 

припинили сприйматися як «батьки своїх народів», й відбувся якісний 

поступ у розвитку правової держави. Це зумовлено тим, що народ почав 

більш усвідомлено та відповідально ставитися до своїх прав та обов’язків, 

гостро потребував інституційного оформлення своїх взаємовідносин із 

державою. Саме так до числа загальних умов, базису (нагадаймо - це 

захист особи, її власності і честі) додалася низка так званих приватних або 

окремих правил, які уособлюють собою прагнення народу, що з 

необхідністю і зумовило появу конституції, яка виконує функцію 

директиву або розумного керівництва щодо виконавчої влади, яка постає у 

формі «обмеженої монархії, або поміркованої аристократії» [156, c.30].  

Зауважимо, що в текстах своїх робіт М. Сперанський дотримується 

чіткого розподілу на законодавчу і виконавчу гілки влади. Не вдаючись до 

осмислення усіх тонкощів і особливостей філософсько-правового вчення 

М. Сперанського, підкреслимо лише найсуттєвіше. Мислитель розрізняв 

зовнішній і внутрішній образ правління, дихотомія останнього зводиться 

до вимоги дотримуватися балансу у розподілі державних сил, де «…жодна 

з яких не може взяти перевагу в загальній системі, не зруйнувавши усіх її 

відносин»  [156, c.31]. До речі дану вимогу щодо балансу розподілу 

державних сил можна порівняти із таким принципом, який у відповідності 

із сучасним словником політичних наук іменується як «система 

стримувань і противаг». Дана система покликана сприяти урівноваженню 

гілок влади, не допускати узурпації повноважень однієї з гілок влади. До 

числа дієвих процедур «системи стримувань і противаг» можна зарахувати 

процедуру імпічменту, право вето, вотум недовіри і т.ін.  

Серед важливих питань законодавства М. Сперанський виділяє 

питання про відповідальність і підзвітність виконавчої влади перед 

народом. На його думку, саме від волі і зусиль представників виконавчої 

гілки влади залежить, чи набудуть закони, постанови, і право в цілому 

своєї дієвості, оскільки тільки від них залежить чи будуть вони діяти, чи 

залишаться лишень «пустими теоріями» [156, c.31]. При цьому                          



М. Сперанський застерігається від спроби одноосібної узурпації влади, 

маніпуляцій і зловживань нею зі сторони виконавчої влади, так як від 

зміни іменувань не завжди змінюється сутність, а точніше, «зовнішній 

образ правління жодним чином не визначає сутності його» [156, c.32]. Для 

підтвердження цього положення правознавець наводить приклад 

римського полісу, зовнішній образ якого був – республіканським, однак 

внутрішнє ядро - виключно деспотичним. Законність будь-якої гілки 

влади, вищих представницьких органів має бути підкріплено волею 

народу, це є єдиною можливою умовою їх легітимності. Головною умовою 

і запобіжником супроти необмеженої влади правлячих верств є 

встановлення чітких меж влади. М. Сперанський відводить ключову роль 

народу, покладаючи в його руки найдієвішу рушійну силу, а саме здатність 

послуговуватись своїм розумом (нагадаймо славнозвісний заклик І. Канта 

«Sapere aude», який він виголосив на сторінках роботи «Відповідь на 

питання, що таке Просвітництво» [69]). В даному аспекті, нам видається 

доречним пригадати, що М. Сперанський захоплювався філософією 

Просвітництва, зачитувався Ф. – М. де Вольтером та Ш. Л. Монтеск’є, 

звідси очевидною стає така віра у людські сили. Він твердо переконаний в 

тому, що народ має знати «не лише точні межі влади і бути готовим 

повсякчас виступити на їх захист, але й має об’єднатися у своїх видах в 

усій його масі…» [156, c.З5]. Тобто, людина має усвідомлювати свою 

відповідальність перед собою і іншими людьми, оскільки належить до 

союзу, що визначає співбуття усіх розумних членів даного союзу. Таким 

чином, усвідомлення точно визначених меж влади, готовність до захисту у 

разі їх порушення і формулювання спільного інтересу спільноти мають 

бути обов’язком кожного громадянина.  

Показово, для сприяння панування закону М. Сперанський пропонує 

застосувати ще одну дієву процедуру, а саме, відводить вищій касті 

(дворянам) роль посередника між народом та владою. Для того аби такі 

представники, посередники між народом та владою були незалежними, 

справедливими, неупередженими, вони не можуть бути призначені самою 



владою, в протилежному випадку вони перетворяться на знаряддя для 

захисту інтересів правлячих верств. Тому дані посередники між народом і 

владою мають мати єдину мету не з владою, а з народом, а для того аби 

вони на належному і високому рівні виконували покладанні на них 

зобов’язання, їх діти мають жити в тому самому суспільстві, інтереси 

якого вони захищають, лишень тоді можливі утиски поширяться і на 

власних дітей [156, c.39]. Більш того, дані посередники мають бути обрані 

народом і підзвітні перед судами у випадку недотримання їх зобов’язань 

або зумисної упередженості. Попередньо зазначимо, що в філософсько-

правовій концепції М. Сперанського вища каста – дворянство, набуває 

своєї значущості для народу і слугує оплотом супроти самодержавства. 

Звідси, стає очевидним для розуміння наведених М. Сперанським  слів Ш. 

Л. Монтеск’є «point de noblesse, point de monarchie» (Montesquieu) / «без 

дворянства немає і монархії» [156, c.41]. В даному аспекті, не можемо не 

пригадати Б.Кістяківського, який дану роль ідейних посередників відводив 

інтелігенції і критикував останню за її подекуди бліду і пасивну позицію, в 

той час, коли від неї залежить правова культура усієї спільноти.                 

М. Сперанський вважав, що поділяти суспільство за кастовим принципом 

неприпустимо і є ознакою зловживання владою, оскільки лише останній 

вигідно роз’єднувати спільноту за дрібними інтересами соціальних каст. 

Народ в його інтерпретації є не лише масою, яка переважає будь-яке 

військо держави кількісно, а й набуває значення якісної та розумної 

діяльності, сила якої не у зброї і повстаннях, а в законах, інституційній 

визначеності через конституцію, процедури виборності правлячих верств. 

Звідси, наступний умовивід М. Сперанського: «Сила уряду обмежується 

рівновагою сил народних» [156, c.41].  

Окресливши особливості філософсько-правових інтенцій перейдемо 

до висвітлення питання про кадрову політику М. Сперанського при підборі 

і підготовці правознавчих кадрів. Попередньо, ми спробували відтворити 

значення постаті М. Сперанського у контексті становлення 

«професорського покоління 1830 рр.», який й був ініціатором створення 



гуртка найбільш професійних і майстерних правознавців свого часу, 

культуру мислення яких формував у відповідності із духом нового 

законодавства. Як уже зазначалося, дати такі кадри тогочасні університети 

були не спроможні в силу своєї утилітарності та все ж таки крім них 

існували інші джерела підготовки інтелектуальних сил – духовні академії 

та семінарії, які після реформи духовної освіти значно перевершували 

університети розвиток гуманітарно-філософських дисциплін. За статутом 

1814 р. завданням духовних академій було не тільки підвищення 

освітнього рівня духовенства, але і підготовка кадрів здатних займати 

високі посади. Звідси широкий спектр навчальних дисциплін серед яких 

крім двохрічного курсу філософії (логіка, психологія, історія філософії) 

чільне місце займав курс моральної філософії і природного права. Звідси 

вповні правомірно, що майбутніх правознавців М. Сперанський вибирає з 

вихованців духовних академій і семінарій. Адже він сам закінчив духовну 

семінарію у Санкт-Петербурзі, де здобував ґрунтовні знання з філософії, 

які вплинули і на якість його розмислів щодо права. За оцінкою 

В.Зеньковського, якщо розглядати такий факт, як поширення німецької 

філософії кін. XVIII – XX ст. в Росії, то він зумовлений викладанням 

філософії у вищих школах, появою перекладів, що й сприяло утвердженню 

філософської культури на вітчизняних теренах. З іменами професора А. 

Буле у Москві, та І. – Б. Шада у Харкові пов'язаний розквіт філософської 

вченості у університетах. Тобто, вивчення німецької філософії, осмислення 

філософії І. Канта розпочало свій шлях у вітчизняній традиції через 

університети і духовні семінарії та академії. Так, саме в духовних 

академіях Києва і Москви йдеться про створення власної філософської 

традиції, яка була близькою до західноєвропейського ґатунку.                     

В. Зеньковський вказує на два джерела становлення вітчизняної 

філософської традиції, це «православна догматика, література святих 

отців… та філософська література Зх. Європи», які заклали й сприяли 

утвердженню культури філософської освіченості. Безперечно, суттєвим 

узагальненням є наступне положення В. Зеньковського, яке полягає в тому, 



що, саме «в духовних академіях вперше виникає ідея своєї власної 

національної філософії…», де спирались на ідейне тло вчень святих отців 

та подекуди довільно послуговувалась надбанням західноєвропейської 

філософії [54, c.291]. В.Зеньковський акцентує увагу на самостійності та 

подекуди оригінальності поглядів представників академічної традиції. Ми 

лишень побіжно торкнемося теми духовних академій, оскільки це не є 

предметом нашої розвідки, однак не з’ясувавши їх природу неможливо 

буде в подальшому розкрити суть, значення та умови як зародження, так і 

подальшого функціонування філософсько-правових поглядів К. Неволіна, 

М. Ренненкампфа, Є. Трубецького та ін. Між іншим, Київська духовна 

академія дала таких яскравих представників як В. Карпов, який здійснив 

перехід філософії від вольфіанства до кантіанства; О. Новицький – перший 

професор філософії Університету св. Володимира в якому читав курс 

природного права та моральнісної філософії (дві дисципліни були 

об’єднані 1836 р.).; С. Гогоцький – професор філософії Університету св. 

Володимира, автор першої в Російській імперії філософської енциклопедії; 

П. Юркевич, який після закінчення Київської духовної академії очолив 

кафедру філософії Московського університету, був деканом його 

юридичного факультету. Отже можна стверджувати, що духовні семінарії, 

духовні академії набули роль середовища формування вітчизняної 

філософської традиції, вони виконували провідну освітню роль, саме в них 

набували поширення провідні тенденції та напрями філософії того часу. 

Беззаперечним доказом цього слугують сторінки із біографії                       

М. Сперанського, його учнів: К. Неволіна, С. Богородського,                       

С. Орнатського, О. Федотова-Чеховського, - та того ж славнозвісного 

представника української академічної філософії як П. Юркевича.  

Відповідно, ми вказуємо, що навчання в духовних семінаріях, а 

згодом академіях стали визначальними для учнів М. Сперанського, так 

званих представників «професорського покоління 1830 рр.». Варто 

підкреслити, що К. Неволін, С. Богородський, С. Орнатський, О. Федотов-

Чеховський виховувались у системі  духовних академій, були відзначені 



М. Сперанським як адепти нової юридичної вченості, носіями правової 

традиції європейського ґатунку. Своє становлення вони продовжували у 

стінах Берлінського університету, де працювали під керівництвом знаних 

професорів, слухали лекції Г. Гегеля і інших провідних вчених. Сторінки 

біографії зазначених вище представників наукової вченості Київського 

Університету св. Володимира свідчать про органічне поєднання права із 

філософією, юридичної догматики із глибиною філософського тлумачення. 

Філософія входила до числа чільних наукових інтересів професорів 

юридичного факультету. Виклад лекційного матеріалу із курсу філософії 

та енциклопедії права був наскрізно просякнутий філософськими 

узагальненнями, вище зазначені мислителі послуговувались поняттєво-

категоріальним апаратом філософії, у філософії вони відшукали 

раціональну підставу суджень про державу і право. Один із промовистих 

фактів, який слугує підтвердженням тісного взаємозв’язку двох 

факультетів (філософського та юридичного) знаходимо на сторінках 

«Історії Університету св. Володимира» В. Шульгина (1860), який зазначає, 

що 1836 р. викладання природного права було поєднаною із курсом 

моральнісної філософії [189, c.83]. Тобто, ця дисципліна була 

запроваджена філософським факультетом і набувала значення однієї з 

провідних для юридичного факультету. Окрім запровадження зазначеної 

дисципліни, її репрезентації з точки зору філософії, усі інші лекції першого 

відділення філософського факультету були обов’язковими і для вихованців 

юридичного факультету. До їх циклу належали наступні дисципліни: 

філософія, римська словесність, російська словесність і ін., так і вивчення 

мов (переважно французької, німецької, італійської, польської – у 

відповідності із вибором слухача). До речі, щодо вивчення мов існував 

окремий параграф у статуті університету, який регламентував якість їх 

засвоєння та здатність застосовувати набуті знання у повсякденні, зокрема 

у читанні першоджерел мовою оригіналу. Вивчення ж латини і 

давньогрецької мови було самозрозумілою даністю, яка й не потребувала 

прояснення, адже без знання давніх мов не можливо вивчити зведення 



законів П. Дегая, або збагнути суть римського права. На наш погляд, 

можна провести кореляцію із філософським факультетом, адже без знання 

латини недосяжними для відтворення стають цілі пласти з історії 

філософії, зокрема середньовічної. Такі ж класичні дисципліни 

філософського факультету, як логіка та історія філософії були 

обов’язковими до прослуховування для усіх студентів університету. За 

компетентною оцінкою В. Шульгина, «від такого зв’язку з філософією не 

могли не вигравати науки юридичного факультету…» [189, c.113]. 

Дещо про вихованців Університету св. Володимира. До їх числа 

входив Олександр Олексійович Федотов-Чеховський (1806-1892), який 

вийшов з числа «берлінських слухачів», на рік пізніше від К.Неволіна 

долучився до програми стажування в Берлінському університеті 

(відповідно у 1831-1834 рр.), читав курс громадянського права у Харкові з 

1835, та у Києві – з 1838 року. Тобто, його викладацька діяльність 

стосувалася безпосередньо України, однак його наукові інтереси та 

провідна дисципліна громадянського права виходить поза межі нашого 

дисертаційного дослідження. Також ми доволі строкато згадуємо про Саву 

Богородського (1804-1857). Постать досить неординарна на юридичному 

факультеті Університету св. Володимира в якості ординарного професора 

на якому був затверджений в 1836 р. Займав кафедру благоустрою та 

благочиння, себто адміністративного права, був деканом факультету і 

проректором Університету. При всій зайнятості продовжував цікавитися 

історією західноєвропейського права, видавши у 1852 р. працю «Про 

успіхи кримінального законодавства в Європі з початку XVIII ст.».              

С. Орнатський в Університеті займав кафедру російського цивільного 

права і законів, викладаючи свій курс строго по «Зведенню законів 

Російської імперії» поряд з дослідженням питань законодавства і 

законознавства. В наступному розділі ми ще повернемося до аналізу 

поглядів К. Неволіна і С. Орнатського. В даному ж випадку нас переважно 

цікавило відтворення того освітньо - інтелектуального середовища, яке 

стало тлом формування вітчизняних філософсько-правових досліджень, 



доходячи висновку про те, що таким середовищем формування стали 

духовні академії, які були центрами філософсько-гуманітарної освіченості 

і сприяли поширенню стандартів європейської вченості. Підставою для 

цього висновку є творчий шлях як самого М. Сперанського так і його 

учнів. Так Михайло Сперанський (1772-1839) пройшов шлях від 

Володимирської семінарії (з 1780 р.), де був «студентом філософії» і 

згодом як найкращий вихованець був рекомендований до зарахування до 

Олександро-Невської семінарії, вивчаючи новочасну філософію, 

зачитуючись Вольтером та Дідро, а 1792 р. закінчив курс навчання в 

Санкт-Петербурзькій семінарії. Відповідно, такий досвід становлення і 

набуття високої освіченості саме в межах духовних семінарій зумовив його 

подальші пошуки талановитих вихованців (майбутніх правознавців            

К. Неволіна, С. Богородського, О. Федотова-Чеховського та ін.) знов таки 

із середовища духовних семінарій. До речі, сам М. Сперанський 

розпочинав свій шлях саме з викладацької діяльності, залишившись у 

стінах Олександро-Невської семінарії з 1792 р. він викладав низку 

провідних курсів, серед яких з 1795 р. читав курс філософії, а згодом 

розпочав блискучу кар’єру потужного державника, реформатора, 

статського радника. Його учні, Костянтин Неволін (1806-1855), вихованець 

В’ятської духовної семінарії та Московської духовної академії, Сава 

Богородський (1804-1857) вихованець Ярославської духовної семінарії та 

Санкт-Петербурзької духовної академії. Сергій Орнатський (1806-1884) 

закінчив Санкт-Петербурзьку духовну академію. Олександр Федотов-

Чеховський (1806-1892) також вихованець Санкт-Петербурзької духовної 

академії. Усі перераховані вихованці М.Сперанського розпочали свою 

викладацьку діяльність у Київському Університеті св. Володимира, де 

обиралися ректорами, деканами та здобували славу визначних лекторів 

свого часу. Також із історії вітчизняної академічної філософії не можемо 

не згадати про роль Памфіла Юркевича (1826-1874) вихованця 

Полтавської духовної семінарії та Київської духовної академії, діяльність 

якого, навпаки, набула свого розвитку в Московському університеті. Ці 



факти дають нам підставу твердити про єдине тло формування вітчизняної 

філософсько-правової традиції. Також, принагідно зазначимо, чому на 

сторінках нашої розвідки ми згадуємо про Миколу Хлєбнікова (1840-1880), 

який вчився на юридичному факультеті Московського університету, однак 

розквіт його наукової діяльності (захист дисертації на ступінь доктора, 

1872 р.) і викладацької діяльності (обіймав кафедру енциклопедії і 

філософії права) сконцентрувались саме в Київському Університеті. 

Микола Ренненкампф (1832-1899) вже був вихованцем Київського 

Університету св. Володимира, юридичного факультету, де обіймав 

кафедру енциклопедії права, відповідно був адептом та носієм нової 

традиції правознавства. Євген Спекторський (1875-1951) закінчив 

юридичний факультет Варшавського університету, працював у бібліотеках 

Парижу, Берліну, Гетингена, Гейдельбергу, після захисту магістерської 

дисертації  в Юр’євському університеті, був запрошений професором до 

університету св. Володимира. Його наукові здобутки є 

інтернаціональними, був професором Київського університету св. 

Володимира та обирався його ректором, професором Белградського 

університету, професором в Люблінському університеті, працював у Нью-

Йорку, допомагав у організації Свято-Володимирської православної 

духовної семінарії.  Д.Чижевський слушно зазначив, що незважаючи на 

відмінності у поглядах покоління «берлінських слухачів» 1829-1831 рр., їх 

викладацька і наукова діяльність започаткували становлення нового рівня 

досліджень у Київському і Московському університетах, вони привнесли 

певну долю «гегельянства, хоча б й подекуди формального, хоча б й по 

шкільному – сухого» (С.46). Характеризуючи нову плеяду науковців, 

послідовників філософії Гегеля, Д. Чижевський послуговується таким 

терміном як: «представники професорського гегельянства», які 

проілюстрували спроможність розробляти самостійні вчення, та осмислено 

синтезувати здобутки європейської науки. Так, М. Погодін (який був 

послідовним критиком гегельянства) все ж таки визнавав роль 

«Енциклопедії законознавства» К. Неволіна і вважав останню уособленням 



«приросту науки, переходом від накопичення матеріалу до синтезу і 

осмислення його» [181, c.46]. Таким чином, М. Сперанському вдалося 

сформувати нову школу правознавства, представники якої застосовували 

свою наукову компетентність та викладацьку майстерність в Київському 

Університеті св. Володимира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Становлення філософсько-правової думки в  

Університеті св. Володимира 

З’ясувавши підгрунтя історико-філософських і теоретичних джерел 

формування вітчизняних філософсько-правових студій, проаналізувавши 

характер імовірних запозичень із джерел німецької філософсько-правової 

традиції, ми з необхідністю маємо звернутись до вивчення текстів 

вітчизняної плеяди мислителів та вказати на сумісність їх предметного 

поля досліджень, що й підтвердить достеменність, або ж нівелює наше 

попереднє положення щодо необхідності репрезентації вітчизняної 

філософсько-правової думки в Університеті св. Володимира у статусі 

самостійного розділу української філософії та культури. Починаючи з 

вчення К.Неволіна, ми проаналізуємо його поняттєво-категоріальний 

словник, відтворимо смислові інтенції ключового поняття «правди», 

специфіку осмислення якого продовжує у межах  свого вчення                    



С. Орнатський, розглядаючи «правду» як сув’язь значень моралі і права, 

що й дає підставу мовити про  «правду всезагальну». Згодом перейдемо до 

аналізу критичних зауваг М. Хлєбнікова щодо формальних теорій права, 

вкажемо на ідейні взаємовпливи із джерел історичної школи права Ф. К. 

фон Савіньї та його звернення до понять «волі» і «свободи», які є 

засадничими і для К.Неволіна, звідси й вкажемо на  спільні тенденції у їх 

стилях мислення. Зрештою, перейдемо до реконструкції визначальних віх 

впливу філософії на юриспруденцію у контексті вчення М. Ренненкампфа 

та обґрунтуємо роль філософії у статусі критерію науковості 

правознавства. Таким чином, розпочавши даний розділ із аналізу 

«Енциклопедії законознавства» К. Неволіна, ми завершимо його 

осмисленням «Юридичної енциклопедії» М. Ренненкампфа. На основі 

цього ми сформулюємо спільні тенденції та вкажемо на домінуючі 

напрямки дослідження, які й визначали становлення вітчизняної 

філософсько-правової школи. 

 

3. 1. Філософсько-правова концепція К. Неволіна 

Попередньо ми розглядали філософсько-правове вчення Г. Гегеля у 

якості передумови формування вітчизняної філософсько-правової школи. 

В даному підрозділі ми маємо довести достеменність такого припущення 

на прикладі філософсько-правового вчення К.Неволіна як засновника 

вітчизняної філософсько-правової школи. Звідси з очевидністю постає 

завдання не лише відтворити змістовні компоненти його вчення, виявити 

роль історії філософії відносно завдань юриспруденції, але й вказати на 

природу таких запозичень із філософсько-правових вчень І.Канта та, 

здебільшого, із джерел філософії Г. Гегеля. Якими ж були ці запозичення: 

формальними, схоластичними, фрагментованими? Або ж осмисленими, 

послідовними та обґрунтованими?  

К. Неволіна (1806-1855) біографи характеризують подекуди як 

«кабінетного вченого», але й разом з тим як людину, що володіла 

надзвичайними організаторськими здібностями. К. Неволіну вдавалося 



поєднувати наукову і викладацьку діяльність із обов’язками, які 

покладалися на нього як ректора Університету св. Володимира. Він 

викладав курс «енциклопедії законодавства». Як професора К. Неволіна 

характеризував С. Богородський наступним чином: «…він спокійно, ясно і 

чітко викладає свій предмет і вміє збудити увагу і участь в своїх слухачах» 

[25, c.149]. У своїх лекціях він дотримувався позицій свого вчителя 

Ф.Савіньї та лінії історичної школи права. Так само оцінюють і його 

адміністративні здібності, саме його «енергія, твердість, безпристрасність» 

[189, c.73] дозволяли об’єднати увесь професорсько-викладацький склад 

довкола потреб і запитів університетської спільноти, знайти баланс думок 

усіх. Таким чином, Університет св. Володимира став центром його 

наукової та адміністративної діяльності. К. Неволін був сином священика, 

перші кроки у навчанні розпочав із В’ятської духовної семінарії, 

продовжив отримувати освіту в Санкт-Петербурзькій духовній академії. У 

1828 р. був запрошений до ІІ відділення імператорської канцелярії у якості 

здібного учня з метою навчання основам і особливостям російського 

законодавства. Даний етап можна назвати пропедевтикою, що тривала 

півтора роки, до продовження навчання в Берлінському університеті з 

вересня 1829 р. під керівництвом Ф. К. фон Савіньї. Навчання К. Неволіна 

в Берлінському університеті тривало три роки, а після повернення до Росії 

в жовтні 1832 р. він був зарахований до ІІ відділення імператорської 

канцелярії і готувався до випробувань на ступінь доктора законодавства 

[189, c.72]. Після захисту дисертації «Роздуми про філософію 

законодавства у давніх» в березні 1835 р. К. Неволін був призначений 

ординарним професором Університету св. Володимира, а в травні 1837 р. 

обраний його ректором на чотири роки. Варто згадати і про                         

С. Богородського, який був першим проректором університету за 

ректорства К. Неволіна. Це був його соратник, вони разом пройшли шлях 

навчання від Санкт-Петербурзької духовної академії і служби у ІІ 

імператорської канцелярії, разом навчалися і в Берлінському університеті. 

Владимирський-Буданов уподібнює розум К. Неволіна точному, ясному 



механізму годинника, завдяки його аналітичній здатності судження та 

спроможності систематизувати факти і репрезентувати їх у чітко 

сформульованій лаконічній формі. Саме такі здатності, як професійність, 

подекуди «кабінетна» вченість дозволяли К. Неволіну полонити аудиторії 

у яких мислитель читав свої лекції.  

Перейдемо до осмислення висхідних положень його філософсько-

правового вчення та окреслення місця філософії в ньому. 

Ми стверджуємо, що у своїх наукових розвідках К. Неволін 

послуговувався,  методологією саме історико-філософського пізнання, про 

що свідчить, хоча б, його дисертація на здобуття ступеня доктора 

законознавства «Розмисли про філософію законодавства у давніх» (1835 

р.). Публічний захист її відбувся восьмого лютого 1835 р. за участю 

опонентів А.Фішера та Н. Рождественського, також в запальній полеміці 

брав участь Роман Штекгардт. Оскільки, ми вже згадали про це ім’я 

дозволимо собі в даному контексті розглянути його «Юридичну 

пропедевтику» [190]. Ми переконані, що для того, аби пізнати витоки 

характеру мислення К.Неволіна, нам слід звертати увагу на те 

інтелектуальне середовище, в якому він перебував і бодай почасти 

відтворити коло актуальних питань, які обговорювалися його колегами. 

Текст «Юридичної пропедевтики» представляє собою курс лекцій, який 

Р.Штекгардт читав 1836 р. в Імператорському Санкт-Петербурзькому 

училищі Правознавства. Посилаючись на джерела римського права, 

Р.Штекгардт проголошує засадничі положення права у трьох інтенціях: 1) 

honeste vivere; 2) jus suum cuigue tribuere; 3) neminem laedere (с. ІV). «Чесно 

жити», «не чинити зла іншим», «кожному віддавати належне», відповідно. 

Під поняттям пропедевтики він розуміє систематично впорядкований 

огляд базових понять, без яких «вступ до сфери Правознавства 

надзвичайно хиткий…» [190, с.2]. Таким чином, юридична пропедевтика, 

на його думку, веде «свій шлях до Правознавства зі сторони філософії і 

історії» [190, с.2], а роль філософії полягає у тому, аби впорядкувати усі 

поняття. Виходячи із таких положень, він визнавав за елементи юридичної 



пропедевтики: по-перше, філософію, яка забезпечує науку основними 

поняттями, по-друге, історію, по-третє, методологію і мораль. В 

подальшому осмислюючи поняття «енциклопедії» у філософсько-

правовому вченні К. Неволіна, ми дозволяємо собі (обґрунтовуючи своє 

положення) іменувати «енциклопедію» пропедевтикою із позицій вічних 

начал розуму. Однак, Р. Штекгардт у свою чергу, чітко розмежовує ці 

поняття, зокрема пропедевтика є для нього лишень шляхом до вивчення 

права, своєрідним «натяком» на науку, що пояснює поняття про неї [190, 

с.407], а енциклопедія права ж, на його думку, «надає повний огляд самої 

юриспруденції» [190, с.6], яку він доволі метафорично іменує «дверима в 

храм Феміди» [190, с.9]. У контексті осмислення засад «юридичної 

пропедевтики» Р. Штекгардта з очевидністю проступає значення 

філософії, філософії права, природного права, які й уособлюють собою усі 

елементи права. Звідси, філософія постає у статусі засадничої дисципліни і 

слугує міцним фундаментом відносно юридичної освіченості в цілому. На 

підтвердження даної думки, Р.Штекгардт наводить розгляд плану 

юридичних занять у Німеччині, де вивчення права відрізняється «з 

зовнішньої сторони масштабністю і подробицями, а з внутрішньої 

глибиною і філософською звеличеністю…» [190, с.398]. Даний план 

побудований із двох засадничих компонентів: по-перше, головних 

дисциплін, по-друге, допоміжних наук. Першою дисципліною, що 

відкриває семестр у статусі головної науки, є: історико-філософський 

вступ до науки права, відповідно другою була юридична енциклопедія, а 

третьою - історія римського права. До числа допоміжних наук належать: а) 

начало всезагальної історії, б) начала теоретичної філософії, особливо 

логіка та метафізика і т.ін [190, с.398]. До числа головних наук другого 

семестру належить філософське правознавство або природне право, а до 

циклу допоміжних наук історія філософії, антропологія та психологія. У 

третьому семестрі у циклі допоміжних наук викладається практична 

філософія, мораль, а також естетика і риторика [190, с.399].  



Даний детальний і доволі розлогий опис свідчить на користь однієї із 

провідних тез, яку ми доводимо, а, саме про визначальну роль філософії як 

науки в цілому, і циклу філософських дисциплін відносно наук 

юридичних. Р.Штекгардт визнає за філософією статус висхідного елементу 

юридичної пропедевтики, адже філософія і є цариною понять, ясних, 

визначених та обґрунтованих, відповідно їй і належить роль по 

напрацюванню засадничих принципів для юридичної пропедевтики.    

Перейдемо до осмислення предмету, мети, задач дисертаційного 

дослідження К. Неволіна, про яке ми й почали попередньо вести мову. В 

даній дисертації він не лишень проводить реконструкцію уявлень про 

право і державу серед багатоманіття філософських як поглядів, так і 

систем, а засобом критичної рефлексії переосмислює їх та визначає роль, 

статус і значення філософії відносно юриспруденції. Так, за його оцінкою, 

лишень філософія спроможна відкрити необхідне і вічне у багатоманітті 

плинного, відповідно вона здатна осягнути поняття «правди» та поняття 

«справедливості», які є ключовими у філософсько-правовому вченні          

К.  Неволіна. Звідси і випливає значущість і місце філософії як процесу 

пізнання з позицій розуму передумов тих чи інших похідних явищ.           

К. Неволін звеличує філософію серед числа інших наук, і не обмежує її 

предметне поле лише виявленням глибинних підвалин поняття права, так 

питання про сутність прав і обов’язків, про сутність закону, про умову 

можливості цілісності спільноти, і, навіть право на верифікацію, себто 

розподіл законів за родами і видами належить осмислити саме філософії 

[105, с.2]. Звідси, предметом дисертації К. Неволіна є змістовні засади 

законодавств, починаючи від античності і до новочасної філософії, таку 

реконструкцію він доповнює методом активної інтерпретації. Акцентуємо 

увагу на тому, що серед багатоманіття філософських вчень і уявлень про 

природу держави і права його найбільше приваблюють саме філософські 

системи, які ґрунтуються на поняттєвій визначеності. Ми не будемо 

детально зупинятися на кожному із періодів історико-філософського 

поступу від Фалеса до Гегеля. Сам К. Неволін зазначає, що не усі періоди  



мають однакову значущість, наприклад в античній філософії такими є 

лишень імена Платона та Аристотеля [105, с.4]. Починаючи із першого 

періоду - від Фалеса до Сократа, К.Неволін акцентує увагу на значенні 

понять, їх предметної визначеності і змістовній повноті, зокрема досліджує 

ґенезу понять πολισ  (держава) та νομοσ (закон).   

Ми вважаємо, що К. Неволіна серед багатоманіття уявлень у 

контексті історико-філософського поступу цікавить осмислення поняття 

«правда», поява принципу всезагальності розуму, поняттєва визначеність. 

Виходячи із настанови пошуку «одвічних начал правди», К. Неволін і 

приступає до дослідження історії філософії, віднаходячи, що саме 

піфагорійцям належить ініціатива дослідження даного поняття, яке вони 

тлумачили як рівність, себто рівний розподіл [105, с.7]. Підтвердження ж  

принципу всезагальності розуму він знаходить у Сократа, який 

заперечував суб’єктивне начало софістів, проте йому так і не вдалося 

залишити по собі систему філософії [105, с.13]. Перевага ж Платона 

полягає у тому, що він був першим з тих, хто виокремив в своїй системі 

місце законодавству. Згідно його троякої системи філософії, що охоплює 

діалектику, фізику та етику, предмет законодавства належить до розділу 

етики. У відповідності із цим стає самоочевидною його позиція щодо 

сумісного удосконалення моралі і водночас держави [105, с.16]. 

Свідченням чого є його детальний опис чеснот громадянина античного 

полісу, на позначення якого слугує термін «παρρεσια“ [197] (мовою 

М.Фуко, дана думка розгорнута у одній з наших публікацій, [119]) – той, 

хто говорить правду, має володіти необхідним переліком чеснот, аби мати 

право на публічне слово, слід володіти репутацією гідного громадянина. 

Уся конструкція «ідеальної держави» Платона тримається на етиці 

античних чеснот, а держава є єдино можливим простором реалізації 

громадянином цих чеснот. У філософії римлян К. Неволін звертає увагу на 

Цицерона, який досліджував поняття «правди» і «справедливості», начала 

«правди» Цицерон звеличує до закону, який і є розумом і водночас 

мірилом справедливого та несправедливого [105, с.91]. «Правда» у формі 



закону набуває своєї всезагальності. До речі дане положення Цицерона 

набуде своєї актуальності і змістовної повноти у контексті філософсько-

правової концепції К.Неволіна. За оцінкою К.Неволіна, лише епікурейці і 

скептики не дали нічого нового і суттєвого для філософії законодавства. 

Таким чином, ми намагались оминути детальне відтворення філософсько-

правових уявлень від античності до нового часу, натомість 

сконцентрувавши увагу лише на тих суттєвих аспектах із такого 

багатоманіття положень, які, за нашою оцінкою, були критично 

переосмислені, змістовно доповнені К. Неволіним у межах його власної 

філософсько-правової концепції.  

В загальному, коло провідних ідей, які уточнює К. Неволін у своєму 

філософсько-правовому вченні можна звести до наступних положень: по-

перше, осмислення філософії як системи із чітко визначеним поняттєво-

категоріальним апаратом, по-друге, прискіплива увага до ґенези понять, їх 

ясності, по-третє, вимога об’єктивності, яка набуває і розкриває значення 

як всезагальність з позиції начал розуму, по-четверте, чітко окреслене 

місце законодавства у системі філософії, розгляд її як самостійного розділу 

і, по-п’яте, увага до поняття «правди», підвалини якого започаткували 

піфагорійці, які зводили її значення до рівності, а своє визначення у 

відповідності до закону набуває у вченні Цицерона, де «правда» у формі 

закону набуває своєї всезагальності. Зрештою, саме на цих принципах і 

започатковує своє філософсько-правове вчення К. Неволін. Платона 

вважав першим з тих, хто відвів праву місце в своїй троякій системі 

філософії, так серед діалектики, фізики і етики, вона знаходить свій 

прихисток саме в етиці. Розгляд античної філософії дозволяє нам, за 

оцінкою К. Неволіна – «осягнути перевагу розумного над нерозумним…від 

суб’єктивності софістів до всезагальності Розуму Сократа» [105, с.98] як 

поступу від одиничного до всезагального, від чуттєвого до раціонального, 

від дикої свободи до свободи розумної, від хиткої і плинної чуттєвості до 

вічних начал всезагального розуму. На цій підставі К. Неволін відкидає 

передсуд, згідно якого філософи моделюють нездійснені проекти, на 



противагу чому твердить, що філософи ніколи не були лише сторонніми 

спостерігачами суспільного устрою, а намагалися втілити свої ідеали у 

дійсності, варто пригадати того ж Сократа, або Платона [105, с.103]. 

Концепція «ідеальної держави» відповідала певному умовному кодексу 

античних, високих чеснот. Їх носієм був громадянин античного полісу, 

який втілював їх в дійсності у щоденних практиках життєсвіту, себто 

мораль набула значення самої практики в контексті функціонування 

античного полісу. Дана думка навела нас на певну паралель, яку ми 

помітили у поглядах І.Канта, який вважав, що аж ніяк не можна очікувати 

«аби королі філософували або філософи стали королями…» [66, с.289], 

однак у кожної правлячої еліти має бути теорія (як керівництво до дії з 

позицій розуму), яку слід втілювати на практиці. Для І. Канта мораль і є 

практикою. Відповідно, завдання філософії у контексті філософсько-

правового вчення К. Неволіна стосується сходження від плинного до 

вічних начал «правди» і всезагального розуму. Призначення і предмет 

сучасної К. Неволіну філософії він зводив до «осягнення природи держав 

сучасних і їх поєднанні з пізнанням давніх» [105, с.106]. Тобто, 

реконструкція історико-філософських вчень минулого дає матеріал для 

удосконалення дійсного стану законодавств і свідчить на користь 

поєднання теорії із практикою. До речі у К. Неволіна є невеличка за 

обсягом промова «Про поєднання теорії з практикою в вивченні законів і у 

провадженні» (1835) [103], виголошена під час урочистих заходів, 

приурочених до відкриття Київського Університету св. Володимира, в ній 

він послідовно доводить їх необхідне поєднання, бо практика без теорії, як 

і теорія без практики, мають свої суттєві недоліки і лише в їх поєднанні 

можна подолати обмеженість кожної зі сторін. Пізнання, що ґрунтуються 

виключно із джерел практики є неповними, нецілісними, відповідно 

обмеженими. Таким чином, теорія наближує практику до всезагального, а 

практика наближує теорію до особливого [103, с. 17]. Теорія і практика 

поєднуються з необхідністю, як всезагальне із одиничним, як пропедевтика 

відносно самого життя.  



Наявність широкого історико-філософського матеріалу при розгляді 

правознавчої проблематики дає нам підставу мовити про те, що К. Неволін 

є ключовою фігурою, яка започаткувала філософсько-правові студії в 

Університеті св. Володимира. Його висока культура мислення, якісна 

наукова робота започаткували нову епоху правознавчих досліджень на 

теренах усієї тодішньої Російської імперії. Поняття і значення 

«енциклопедій права» в вітчизняній традиції відтворив саме К. Неволін, 

який в свою чергу послуговувався західноєвропейським досвідом, зокрема 

німецькою традицією, що стала дороговказом, але при цьому не 

затьмарила його власного наукового потенціалу. Як зазначив,                     

М. Ф. Володимирський-Буданов науковий доробок К.Неволіна вирізнявся 

самостійним характером і містив науково евристичний потенціал «…ніхто 

не визнає твір Неволіна компіляцією або замаскованим плагіатом; перша – 

філософська частина книги давно визнана самостійним надбанням автора; 

але й друга частина її (історія позитивних законодавств) здебільшого є 

результатом самостійної роботи…» [25, с.134]. «Енциклопедія 

законодавства» К. Неволіна була не просто результатом кропіткої роботи, 

але й набула значення класичної літератури з тематики філософсько-

правових студій. К. О. Неволін в Університеті св. Володимира до 1843 

року читав лекції з енциклопедії законодавства, а його «Енциклопедія 

законодавства» стала однією з фундаментальних правничих праць, яка 

започаткувала професійне вивчення правознавства, сягнувши своїм 

науковим впливом далеко за  межі Університету св. Володимира. 

Перейдемо до аналізу ключового тексту К.Неволіна «Енциклопедії 

законознавства», два томи якої вийшли друком у Києві, 1839 –перший том, 

та 1840 – другий том відповідно і в такий спосіб «Києву довелося стати 

місцем народження вченої слави Неволіна» [104, с. ХІ]. Дана робота 

започаткувала нову епоху вивчення правознавства у межах усієї тодішньої 

Російської імперії. Варто пригадати і той факт, що відгук на дану роботу 

надали і Р. Штекгардт (про якого ми згадували на початку даного розділу) 

і Ф. К. фон Савіньї (про значення історичної школи права мовили у межах 



другого розділу), визнавши наукову доцільність викладених в ній 

положень. К. Неволін розпочинає свою «Енциклопедію» із прискіпливої 

уваги до ґенези, історії поняття «έγχύχλιος παιδεία», себто «енциклопедії», 

чи відображають дані поняття сутність?, що і є висхідним питанням           

К. Неволіна. Така прискіплива увага до понять, свідчить про те, що            

К. Неволін був адептом не лишень вчення про право Г. Гегеля, а й усієї 

його філософської системи в цілому, виходячи як і він із принципу, що 

мова філософії – це мова понять.  

Текст «Енциклопедії» К. Неволіна вирізняється високим фаховим 

рівнем осмислення питань філософії права, філософії законознавства, 

історії філософії права від античності до Нового часу. До кожного 

параграфу, починаючи із першого, К. Неволін пропонує до уваги 

реципієнтів даного тексту – розлогу бібліографію як класичних, так 

«трендових» для його часу правознавчих видань, що свідчить про високу 

культуру наукового мислення К. Неволіна.  

«Енциклопедію Законознавства» можна розглядати із трьох аспектів 

як: 1) послідовний виклад наук законодавства в їх цілісності; 2) теорію 

науки законів; 3) науку, що реконструює поступ науки законів в їх єдності 

(с.1). Практична ж користь від пізнання даної дисципліни виявляється: 1) у 

репрезентації окремих вчень про науки законів у їх цілісності; 2) 

визначення місця/розділу  наук законознавства в певній системі (с.5). Для 

правознавців вона постає як: 1) пропедевтика «вузлових точок» у формі 

визначених понять із циклу наук законодавства. Без встановлення таких 

вузлових точок у формі понять неможливо було б репрезентувати матеріал 

як єдине ціле через різнобарв’я їх змістовного наповнення. До того ж, 

вивчення енциклопедії законодавства надає форму для вивчення даного 

матеріалу, і відповідно вказує на метод вивчення законів та задовольняє 

жагу пізнання засобом чітко визначених понять про предмет та 

ілюструючи поступ їх змістовного збагачення [104, с.6]. У відповідності із 

такою користю у трьох аспектах, «енциклопедії» являють собою нарис 



вузлових понять, а функція «енциклопедій» полягає у ілюстрації поступу 

змістовного збагачення даних понять.  

Ми вважаємо, що «енциклопедії» є своєрідною пропедевтикою 

вузлових понять, концептів, категорій. Вони ілюструють поступ 

змістовного наповнення понять, себто поєднання змісту і разом із тим 

форми, себто методології вивчення законів. За енциклопедією права 

К.Неволін закріплює самостійний статус, який виявляється у способі 

репрезентації матеріалу у відповідності до принципу цілісності. Для того, 

аби текст «енциклопедій» не виглядав як безкінечне цитування фрагментів, 

увесь матеріал слід представити як цілісний, і така мета досягається 

завдяки поєднанню фрагментів вузловими питаннями. К. Неволін 

уподібнює такий скорочений спосіб викладу матеріалу до «моделі великої 

будівлі» [104, с.6], радше до моделі архітекторського проекту, в якому є 

задум і єдина мета. Це дозволяє побачити найсуттєвіше у цілісній формі, а 

відрізняється від реального проекту лише масштабністю сприйняття, чим 

«Енциклопедія» постає концентрованим смислом у зменшеному масштабі.  

Предмет енциклопедії законодавства розгортається через, по-перше, 

систематично впорядкований виклад усього складу науки законів і, разом 

із тим, вказує на передумови їх появи та підставу їх репрезентації як 

цілісної системи законодавства [104, с.6]. По-друге, в «енциклопедіях» 

зміст представляється у цілісному вигляді у відповідності до строгої 

форми визначених понять. Така цілісність, на яку ми неодноразово 

вказуємо, досягається завдяки єдності предметного поля усіх наук 

законодавства, відмінність якого зводиться до того, що кожна із цих наук 

розглядає інший аспект одного і того ж поняття. Завдання ж енциклопедії 

вказати на таку єдину для усіх окремих наук про право повноту предметної 

визначеності, що й дозволяє представити її як систему [104, с.7]. 

Енциклопедія права складається з двох частин – загальної (дефініція 

поняття науки законів) та особливої (систематичний виклад складу наук 

законознавства, врахування як змісту так і форми) [104, с.8]. К. Неволін 

намагається репрезентувати «енциклопедію законознавства» як цілісну 



систему, що ґрунтується на систематичному викладі її змісту та відповідає 

логічній впорядкованості, себто формі. У вигляді такої системи ця наука не 

могла існувати ані за часів античності, ані за часів середньовіччя. Хоча, в 

ці періоди також було представлено досить змістовно окреслені уявлення 

про право, однак вони не носили характеру систематичного викладу, і, 

відповідно, не могли оформитися як система, що ґрунтується на строгості 

понять. Лише на зламі XVI ст. римські закони почали викладати у 

систематичній послідовності, залишивши осторонь «екзегетичний метод». 

Такі гострі дискусії щодо того, який із цих методів є прийнятнішим, 

зумовили появу низки праць щодо методологічного характеру. Одна з 

таких робіт, вплив якої важко переоцінити, належала перу Г.Ляйбніца, 

адже він заклав підвалини до зміни напрямку «вивчення законів в 

Німеччині», яке було доповнене і відповідно змістовно розширене [104, 

с.9]. Окрім гострих суперечностей довкола питань методології вивчення, 

все ще залишалась потреба у напрацюванні певного вступу до наук 

законодавства - пропедевтики, яка мала представити ескіз поступу науки 

законознавства, багатий зміст якого міг би відповідати строгій формі. 

К.Неволін пригадує Хр. Вольфа і його аргументацію щодо поступу 

розгортання смислів понять. Усі ці дискусії зумовили появу нової науки, 

яку іменував Й. Пюттер «Енциклопедією» (1757). Викладання цієї ж 

дисципліни розпочалося ще 1734 р. «у стінах Гетингенського 

університету», а до кінця XVIІІ ст. дану дисципліну викладали у межах 

усієї Німеччини. Однак, ця дисципліна носила здебільшого формальний 

характер, обмежувалась сухим викладом частин законодавств і, до того ж, 

була перевантажена цитуванням, що унеможливлювало її сприйняття у 

цілісності складових елементів. Один із фатальних недоліків такої 

формальної енциклопедії К. Неволін вбачає у тому, що вона не містила 

змістовних засад «надзначущої в Законодавстві науки, тобто Філософії 

Законодавства» [104, с.11].  

Можна стверджувати, що роль філософії у філософсько – правовому 

вченні К. Неволіна є ключовою, завдяки чому культура філософського 



мислення започатковувала дискусії щодо методології дослідження 

законодавств, зокрема розмисли Г. Ляйбніца визначили розподіл 

дисциплін циклу юридичних дисциплін, а дійсно наукова «енциклопедія 

законознавства» має з необхідністю включати в себе філософію 

законодавства, без якої неможливо пізнати підвалини наук правових в 

цілому. К. Неволін підкреслює, що на вітчизняних теренах поширення 

такого жанру текстів як «енциклопедії» не набуло таких масштабів, як в 

континентальній Європі, зокрема Німеччині.  

Ми неодноразово підкреслювали, що у філософсько-правовому 

вченні К.Неволіна поняття «правда» набуває ключового значення. 

Перейдемо до розкриття смислу даного поняття безпосередньо у тексті     

К. Неволіна. Почнемо з того, що саме розуміння закону К. Неволін 

пов’язує із поняттям «правди»: «Закон і є правда. Він або виражає її 

вимоги або встановлює межі для виконання цих вимог» [104, с.20]. Тобто, 

«правда» набуває доволі специфічного потрактування, вона водночас 

складає ядро закону і, разом із тим, завдяки формі закону встановлює межі, 

які дозволяють дотримуватися цих вимог. «Правда» у формі закону 

набуває своєї дієвості через обов’язки та права - є змістом, для якого закон 

слугує формою, логічно впорядкованою, що й дозволяє «правді» набути 

всезагального значення. В цьому і полягає специфічність потрактування   

К. Неволіним даного поняття «правди» у формі закону. Таке 

потрактування з необхідністю відсилає нас до потрактування Цицерона, 

перевага якого, за оцінкою К. Неволіна, і полягає в тому, що йому вдалося 

звеличити «правду» до закону, відповідно, якщо закон загальний, то 

загальна й «правда» [105, с.96]. Смисл «правди» «може бути визначеним 

лише в філософії» [104, с.20]. Це свідчить про те, що «правду» К. Неволін 

наділяє характеристиками пошуку вічних начал буття і під значенням 

даного поняття поєднуються начала і метафізичне, і моральнісне, смисли 

яких подані у лаконічній формі закону. Можемо припустити, що саме таке 

поєднання внутрішнього («правда») із зовнішнім (формою закону) 

дозволяє К. Неволіну зробити мораль практичною. В даному контексті, ми 



не можемо не пригадати І. Канта, який твердив, що «мораль вже сама по 

собі є практика» [66, с.289].  

Звернемо увагу тут на наступний момент. Пов’язуючи «правду» з 

підставами суспільного життя К. Неволін наголошує на тому, що воно 

зумовлене самою комунікативною природою людини і перебуває в 

динаміці удосконалення, а підкреслюючи моральнісну природу людей із 

цієї підстави висновує про ключову роль спілкування між людьми. Звідси 

положення: «Вірність однієї моральної істоти цілому суспільству 

моральних істот є Правда (Justitia)” [104, с.32], себто значення Правди 

розкривається в собі і для себе, мовою Г. Гегеля, як одиничне та 

всезагальне. Акцентуємо увагу на тому, що у філософсько-правовій 

концепції К. Неволіна поняття «правди» тотожне значенню моральнісного. 

Однак, поняття «правди» у формі закону має безпосередній стосунок до 

зовнішньої сторони людських стосунків, себто права. Значення ж 

моральності, добра стосуються внутрішньої сторони людського життя.  

В цілому, за нашим переконанням, К. Неволін утверджує поняття 

«правди» як сув’язі значень внутрішньої та зовнішньої сторін, особливого і 

всезагального, приватного і публічного. Послуговуватись «правдою», 

себто законом, у суспільному житті означає застосовувати свою моральну 

компетентність, виявляти моральну зрілість відносно іншого. Пригадаймо 

Кантове положення про те, що культура моральності завжди визначає 

розумне життя людини, а моральне удосконалення полягає у тому, аби не 

«просто виконувати свій обов’язок із почуття провини (аби закон був не 

тільки правилом, але й мотивом вчинків)» [70, с.327]. І. Кант ставив високу 

вимогу до людини повсякчас чинити усвідомлену мораль, виконувати 

обов’язок не тому, що  так треба у відповідності із писаним правом, а тому, 

що так треба згідно внутрішніх переконань, неписаного уставу моралі. 

Таким чином, критерій людяності визначається у поєднанні писаного 

права і неписаного права моралі, звідси і переконання І. Канта, що 

культура чеснот є вимогою «утримувати себе в морально здоровому стані» 

[70, с.430].  



На нашу думку, наведені факти свідчать про відтворення                   

К. Неволіним у своєму тексті тенденцій і змістовних інтенцій І. Канта 

щодо моралі. Мається на увазі, що «правда» в суспільстві реалізується за 

посередництва прав та обов’язків. «Влада особи над особою, заснована на 

правді, ми називаємо взагалі правом (jus), відношення особи підвладної до 

того, хто має владу над нею, обов’язком (officium)” [104, с.33]. Така влада 

над іншою особою не є примусом, а заснована на моральному підгрунтті. 

Така певна суперечність у поглядах К. Неволіна викликає низку запитань. 

Як мораль може набути своє значення як всезагальна? Чи може форма 

(закон) охопити смисл такого багатозначного поняття як «правда»? Не 

зважаючи на репрезентацію закону як уособлення вічних начал правди і 

подекуди очевидне ототожнення особистого і всезагального, К. Неволін 

намагається дотримуватися вимог термінологічного розподілу. 

Визначаючи закон (lex) як «правило, згідно якого що небудь з 

необхідністю відбувається», він розрізняє закон моральний і суспільний, 

перший з яких є визначальним, а інший таким, що захищає [104, с.34]. 

Закон ґрунтується виключно на модальності необхідності, виключаючи 

модальність випадковості, звідси моральнісне начало, закладене у понятті 

«правди» і виголошене у формі закону, набуває значення необхідного.  

У викладах К. Неволіна привертає увагу ще один нюанс, що 

стосується поняттєвої визначеності. Він полягає у тому, що К.Неволін 

вживає поняття «Правда», послуговуючись латинським відповідником 

«Justitia» [104, с.32], «право» - «jus», закон – «lex». Поняття «Justitia» 

означає провадити справедливість і звідси очевидно, що «правда» 

ототожнюється із вищим принципом системи правосуддя. Незважаючи на 

різні види законів, їх змістовне ядро не видозмінюється, вони 

«відображають вічні начала правди» [104, с.35]. Таким чином, поява права 

зумовлена моральнісною природою людини, відповідно право засноване 

на понятті «правда» з необхідністю набуває значення всезагальності. 

Тобто, унеможливлює конфлікти приватних інтересів, а, навпаки, 

запроваджує єдине правило для усіх. Отже, закони визначають як права 



так і обов’язки, є визначеними та зрозумілими для громадян. Нагадаємо, 

що задачу нової для свого часу філософії К. Неволін вбачав у здатності 

«осягнути природу держав сучасних, і поєднати з пізнанням давнього» 

[105, с.106]. Що ж означає в даному контексті осмислення поняття закону? 

Закони держави у розумінні К. Неволіна - це не просто ефективне знаряддя 

позитивного права, що обмежують права і встановлюють міру обов’язків, а 

й мають містити вічні начала «правди». Тобто, К. Неволін у понятті закону 

поєднує зміст (природного права) та ясну, чітку і визначену форму 

(позитивного права). Закони природні та позитивні, мовою К. Неволіна 

«чистопозитивні» і співвідносяться між собою як всезагальна, необхідна 

сторона законодавств та їх обмежена сторона. Тобто, природне право є 

«ідеєю законодавств», а «чисто позитивне» слугує формою вияву цієї ідеї, 

співвідносяться між собою як розум і дійсність, де розум з необхідністю 

має бути втіленим в дійсності. Дане положення вказує на їх очевидну 

взаємозалежність одне від одного, вони існують як дві сторони одного 

цілого. Природне право без позитивного є лишень «голим поняттям без 

повноти життя», а позитивне без природного «є лишень хаотичним 

змішанням різних випадковостей без усілякого внутрішнього зв’язку, без 

твердого підгрунття…» [104, с.42]. Ідеї мають з необхідністю 

реалізовуватись в дійсності, однак ідеї, які мають втілитись у «світі явищ», 

зазнають змін у відповідності із контекстом. К. Неволін, наслідуючи Г. 

Гегеля, твердить, що у кожного народу своя ідея і, відповідно, своє 

призначення [104, с.43]. При зверненні до розгляду К. Неволіним питання 

щодо різних форм і змісту, поступу утворення різних законодавств у 

просторі і часі, привертає увагу наступний момент, який засвідчує про 

його зорієнтованість на історичну школу, що підтверджується посиланням 

на тексти Й. Гердера «Ідеї…», А.Тібо та Ф. К. фон Савіньї (про полеміку 

між якими ми мовили у межах другого розділу).  

Перейдемо до окреслення характеру запозичень К. Неволіним із 

джерел філософсько-правового вчення Г. Гегеля, для чого нам слід 

зупинитися на  окресленні кола тих категорій, якими вони оперують. 



Першим з них є поняття «воля», де К.Неволін спирається на філософію 

права Г. Гегеля у якого підгрунттям права є духовне начало, а висхідною 

точкою – воля, яка є свободною. Звідси й загальноусталене положення, 

згідно якого система права є цариною реалізованої свободи [30, с.67]. Воля 

і є єдністю всезагального і особливого, такого значення у концепції К. 

Неволіна набуває поняття «правда». Конкретизуємо дані поняття 

послуговуючись апеляцією до конкретних розділів та параграфів. Так, у 

параграфі 115 - «Намір і провина» праці «Філософія права» Г. Гегель 

твердить, що провину слід нести лише за те, що засноване на намірі. У 

відповідності із критерієм наміру, сформульованим Г. Гегелем, К. Неволін 

розрізняє довільні, обмірковані та зумисні дії. Звідси його висновок, що 

«держава є моральним союзом» [104, с.42], що відповідає змісту 

«Філософії права», а саме третьому розділу – моралі, де держава 

розглядається як вінець розуму і моралі.  

Як було нами вказано попередньо, в питанні про мету людства,           

К. Неволін наслідуючи Г. Гегеля, наголошує, що у кожного народу своє 

призначення [104, с.43], себто історична місія. Це положення К. Неволіна 

доповнює напрочуд дискусійним положенням щодо ієрархії давньої 

історії, яка, як нам відомо, у Г. Гегеля охоплює: 1) східне царство, 2) 

грецьке царство, 3) римське царство, 4) германське царство. На противагу 

цьому, К. Неволін вносить четвертий пункт, вказуючи, що до народів 

германських слід долучити ще й народи слов’янські [104, с.125]. Як 

бачимо,     К. Неволін доволі сміливо вписує слов’янські народи у систему 

розумного історичного поступу. 

 Далі детально зупинимось на аналізі ще одного розділу із 

«Філософії права» Г. Гегеля, який К. Неволін відтворює у своєму вченні. 

Ідеться про третій щабель поступу свободи, яка набуває свого буття у 

концепції «розумного права» Г. Гегеля через: 1) сім’ю, 2) громадянське 

суспільство, 3) державу. К. Неволін, не видозмінюючи вище вказані 

складові компоненти конкретизації права, пропонує їх змістовно 

доповнити наступними положеннями: 1) сімейство, 2) рід, 3) громадянське 



суспільство, 4) держава, 5) союз народів. «На кожному з цих етапів, - 

наголошує К. Неволін, - ідея законодавства усвідомлюється все більше і 

більше; з кожною права і обов’язки людини отримують все більшу 

визначеність і твердість» [104, с.53]. Перші два етапи зумовлені 

необхідністю і не усвідомлюються людиною, а, починаючи з третього 

відрізняються самоусвідомленням і діяльністю людини. Таким чином,       

К. Неволін у своїй філософсько-правовій концепції змістовно розширює 

засадничі положення поступу моралі у конкретних формах її буття, 

вводячи дві ланки, а саме роду та союзу держав, якого немає у системі       

Г. Гегеля.  

На наш погляд, варто звернути увагу на поняття «союз держав», що 

позначений п’ятим щаблем сходження, починаючи від сімейства. Ми 

вважаємо, що К. Неволін запозичив його із філософсько-правових 

положень І. Канта, критично переосмисливши його. Пригадаймо, що 

принцип «вічного миру» І. Канта тримається саме на значенні «союзу 

держав», які долають суперечності, говорячи мовою консенсусу. Однак, 

І.Кант вважає, що такий союз не є аж настільки дієвим на практиці, 

визнаючи «вічний мир» «химерою подібною до будинку Свіфта, який був 

побудований за таким строгим дотриманням усіх законів рівноваги, що 

миттєво занепав, як тільки на нього сів горобець» [68, с.105]. Суперечності 

між державами все одно вирішуються війною. У потрактуванні І. Канта 

ідея «вічного миру» є ідеалом, до якого ми маємо прагнути, розумною 

цілю і водночас керівництвом до такої дії, однак це ще не є запорукою 

того, що цей  ідеал втілиться в дійсності. За оцінкою Г. Гегеля, війна не є 

розумним началом, відповідно вона не може бути аргументом держав як 

союзників по розуму, звідси норми міжнародного права Г. Гегель вважає 

панацеєю миру. Разом з тим, Г. Гегель визнавав, що війна завжди містить 

можливість миру. І.Кант говорить, що усе міжнародне право тримається на 

домовленостях, підкріплених меморандумами, однак їх засновок – саме 

моральні передумови, відповідно вони можуть бути порушеними 

суб’єктами переговорів. В свою чергу, Г. Гегель вважав, що увесь 



європейський континент об’єднаний в єдину сім’ю за «всезагальним 

принципом їх законодавства», що уособлює певну типологію переконань і 

модель поведінки, себто це обумовлює певну світоглядно-ціннісну 

складову. При цьому, очевидно, що слід враховувати той факт, що 

динаміка розвитку держав не є для усіх єдиною, відповідно деякі з них 

можуть чинити зло. Але тут суддею вже є не міжнародне право, а світовий 

дух, «у всесвітній історії як у всесвітньому суді» [30, с.369]. Звідси 

зрозуміло, що у Г. Гегеля міжнародне право поширюється лише на такі 

розумні держави, відповідно, усі інші, хто не долучений до «конгломерації 

таких розумних держав» (мовою І.Канта), будуть з’ясовувати суперечності 

не мовою писаного права з позицій розуму, а засобом зла і сили, і тут вже 

діє світовий дух, а не право.  

Таким чином, від І. Канта К. Неволін запозичив назву «союз 

держав», однак змістовне наповнення даного поняття розкрив через 

філософську систему Г. Гегеля. Саме розділ моралі, присвячений 

ілюстрації конкретних форм буття права у дійсності, віддзеркалений із 

усією змістовною повнотою у філософсько-правовому вченні К. Неволіна. 

Характер запозичень К. Неволіна із джерел філософії Г. Гегеля не досягає 

взірців критичної рецепції, однак разом із тим і не є «сліпими та сухими» 

запозиченнями. Очевидно, що усі положення Г. Гегеля є переосмисленими 

та представленими у формі конструктивної переінтерпретації у вченні       

К. Неволіна. Ми в свою чергу, виходячи із підгрунття детальної роботи із 

вивчення текстів Г. Гегеля і К. Неволіна, можемо з впевненістю 

підтвердити, що К.Неволін був адептом не лише розділу філософії права  

Г. Гегеля, а й усієї його філософської системи. 

Перейдемо до осмислення характеру даних співпадінь, 

послуговуючись відповідністю конкретних параграфів. Так, Г. Гегель 

визначає першу форму буття права на рівні моралі як: сім’ю  (відповідно 

параграф 158 «Філософії права» Г.Гегеля), а К. Неволін - іменує її 

сімейством (параграф 60, «Енциклопедія законознавства» К.Неволіна). Г. 

Гегель зазначає, що сім’я отримує своє оформлення у: а) шлюбі, б) 



моральнісних відносинах, в) сімейній власності, с) вихованні дітей 

(параграф 170 «Філософії права» Г.Гегеля). Згодом відбувається розпад 

сім’ї на підставі того що діти стають самостійними суб’єктами права, на 

підгрунтті цього Г. Гегель й робить перехід від сім’ї до громадянського 

суспільства. В свою чергу, К. Неволін вбачає оформлення сімейства у: а) 

союзі подружньому як духовній єдності [104, с.55], б) союзі дітей і батьків 

(параграф 63), в) союзі братів і сестер (параграф 64). При цьому 

визначається зведений перелік прав і обов’язків, яких з необхідністю слід 

дотримуватися в союзі сімейства. Зрештою, з моменту, коли діти стають 

суб’єктами права і набувають прав утворювати власні сімейства, відтоді і 

відбувається розпад союзу сімейства. Неважко помітити, що К. Неволін 

змістовно розширює поняття сім’ї і вводить ще одну посередницьку ланку 

«роду» при переході до громадянського суспільства. Якщо у Г. Гегеля це 

перехід від сім’ї до громадянського суспільства, то К.Неволіна від поняття 

«сім’ї» виводить ще одну опосередковану ланку «роду» відштовхуючись 

від якої здійснює перехід до «громадянського суспільства». На рівні ж 

«громадянського суспільства» (відповідно параграф 182 «Філософії права» 

[30] Г. Гегеля vs параграф 77 «Енциклопедія законознавства» [104], 

К.Неволіна) конкретна особа розглядається як мета, яка реалізує свої 

прагнення у формі всезагальності, послуговуючись наступним принципом: 

«особливість, обмежена всезагальністю і є єдиним мірилом…» [30, с.228]. 

Дані права реалізуються через систему потреб, зумовлені характером 

праці, обмежені майном, визначені рівнем правосуддя. У інтерпретації К. 

Неволіна, на рівні «громадянського суспільства» ідеться про особу як 

морально самостійну, однак таку, що ще й досі перебуває в полоні потреб, 

звідси «громадянське суспільство» є «сукупністю самостійних осіб 

поєднаних в одне суспільство для задоволення своїх потреб…» [104, с.61]. 

Поява «громадянського суспільства» зумовлена подекуди 

самоусвідомленим пригніченням егоїстичної природи людини, яка має 

свідомо обмежити свій егоїзм і прийти до спільного знаменника у формі 

суспільного компромісу. Таким чином, на рівні «громадянського 



суспільства» ідеться про усвідомлене підкорення принципу всезагальності, 

який і є критерієм усіх людських дій, К. Неволін надає своєї інтерпретації 

даному поняттю, однак принципово не видозмінюючи засадничих 

положень філософії права Г. Гегеля. Вінцем правової системи є «держава», 

що поєднує особливе із всезагальним (параграф 257 «Філософії права» 

Г.Гегеля [30] vs параграф 81 «Енциклопедії законознавства» К. Неволіна 

[104]). У потрактуванні Г. Гегеля, «держава» є «в собі і для себе» 

розумним началом, що розкривається у тотальності всезагального. Поява 

«держави» зумовлена призначенням людей, які мають вести життя у 

відповідності до єдиних, всезначущих принципів, які з необхідністю 

реалізуються тільки в «державі». Розумність є конкретною, вираженою у 

єдності суб’єктивного і об’єктивного, індивідуального і всезагального. 

«Держава в собі і для себе є моральне ціле, реалізація свободи, і абсолютна 

ціль розуму полягає в тому, аби свобода дійсно була» [30, с.283]. Даний 

принцип всезагальності потребує для своєї дієвості посередництва певних 

корпорацій, які здатні втілювати всезагальну мету [30, с.290]. Звідси, Г. 

Гегель і виводить принцип інституцій як необхідної форми державного 

управління, яка має з необхідністю втілювати розумність, поєднувати 

закон розуму із законом дійсним, аби «моя особлива ціль стала тотожною 

всезагальному» [30, с.291]. На нашу думку вказане і є принциповим 

положенням у філософсько-правовій концепції    Г. Гегеля, яке й вказує на 

подолання лакуни між світом ідей і самою дійсністю через посередництво 

інституцій. Саме через посередництва сукупності інституцій свобода і 

набуває своєї реалізації в дійсності. Якщо у філософсько-правовому вченні 

І. Канта ідеться лише про розмежування свобод, то у філософії права Г. 

Гегеля ідеться про розумну втілену в дійсності свободу через конкретний 

механізм інституцій. Осмисливши останню складову філософсько-

правової системи Г. Гегеля - поняття держави, ми можемо пригадати 

виголошене ним у вступі до «Філософії права» засадниче положення, 

згідно якого «філософська наука про право має своїм предметом ідею 

права – поняття права і його здійснення», (§1 «Die philosophische 



Rechtswissenschaft hat die Idee des Rechts, den Begriff des Rechts und dessen 

Verwirklichung zum Gegenstande») [198]. Так, ідея права зумовлена 

філософією, а її реалізація забезпечується посередництвом суспільних 

інституцій, звідси Г. Гегель й висновує, що «дійсність завжди є єдністю 

всезагального і особливого» [30, с.305]. К. Неволін, в свою чергу, 

виголошує, що поєднання власних цілей (особливих, мовою Г. Гегеля) з 

цілями морально-всезагальними і є державою [104, с.63]. Із усіх п’яти 

союзів, кожний «вищий заключає в собі і всі нижчі…, так в державі 

містяться громадянське суспільство разом з родами і сімействами…» [104, 

с.66], тобто держава і союз держав, як найвища ланка, володіють повнотою 

усіх попередніх визначень і містять в собі цей якісний поступ. 

Зрозуміло, що у відповідності з метою та початковими завданнями 

пропонованого дослідження, в аналізі К. Неволіним дотичності 

вищезазначених наук і законодавства нас в першу чергу цікавить 

з’ясування зв’язку законодавства з філософськими науками. Почнемо з 

того, що за визнанням К. Неволіна одна з наук законодавства, а саме 

філософія законодавства, є наукою власне філософською. Філософію 

законодавства можна пізнати, знаючи усю філософію. Законознавство, за 

К. Неволіним, складається із філософії законодавства і законознавства 

позитивного. Філософія законознавства охоплює питання природного 

права [104, с.76], змістовні засади якого є незмінними, на відміну від 

сприйняття цих засад із позицій різних культур і запитів. К.Неволін у 

своєму вченні представляє історію філософії законознавства у контексті 

філософії як науки. Показово, що він не просто констатує факт зв’язку 

законодавства і філософії, але подає широку його панораму як історії 

філософії законодавства, яку він поділяє на давню та нову. Філософія 

законознавства є наукою із циклу філософських дисциплін, звідси і 

висновок, що її можна пізнати, володіючи знанням про поступ усієї історії 

філософії. Її ж предметом є «істинна сутність речей», завдання філософії – 

реконструювати раціональні засновки найсуттєвіших зв’язків і 

представляти їх у формі ясних і визначених понять [104, с.86]. К. Неволін 



поєднує зміст і форму, адже філософія як наука має відповідати строгості 

методології пізнання і набути свого значення як цілісна система. 

Мислитель підкреслював роль освітніх студій для юристів, до числа 

ключових з яких зараховував логіку, історію і, особливо, філософію. Дані 

дисципліни є водночас і граматикою, і передумовою для розвитку 

культури мислення. Так, «Філософія обіймає думкою дійсність, істинно 

існуюче, необхідне в речах, і поєднує різноманіття в одне ціле. Теж саме 

дає і філософія законодавства відносно позитивного законодавства» [104, 

с.121], філософія  зважає на необхідне, а не імовірне, на вічне, а не плинне, 

тому і є фундаментом пізнання. Таким чином, лише історії філософії 

законодавства належить пізнати передумови появи ідеї права (змісту) і 

представити їх у формі строгих, ясних понять. Лишень за таких умов 

позитивне законодавство набуде змістовної визначеності з позицій розуму, 

а дефініції набудуть обґрунтованості і якісної осмисленості. Таким чином, 

історія філософії цікавить К. Неволіна з точки зору послідовності розвитку 

начал законодавства, серед багатоманіття яких цінності набувають не 

поодинокі уявлення, а саме ті, які представлені у формі філософських 

систем.  

В загальному на підставі проаналізованого матеріалу можна 

стверджувати наступне.  

По-перше, К. Неволін творчо використовував правові погляди         

М. Сперанського, критично переосмислюючи правові погляди свого часу, 

у тому числі І. Канта, Г. Гегеля, історичної школи права зі зверненням до 

історії філософії. Цим він і надав законодавству ґрунтовну філософську 

базу з виділенням у ній філософії законодавства як філософської науки, 

яку можна пізнати, знаючи усю філософію, що слугує до звеличення та 

облагородження духу. 

По-друге, започаткувавши курс «енциклопедії законодавства» з  

філософським обґрунтуванням, К. Неволін набуває визнання засновника 

філософії права в Університеті св. Володимира як професійної навчально-

освітньої та науково-дослідницької дисципліни, а його філософсько-



правова концепція стала однією з перших в вітчизняній традиції і 

продовженою в творчості його наступників. У філософсько-правовому 

вченні К. Неволіна філософія набуває суспільного значення, а його  

філософсько-правова концепція є однією з перших спроб у вітчизняній 

традиції, яка є перспективною у вирішенні актуальних проблем 

вітчизняної філософії права. Окрім діяльності К. Неволіна, слід 

проілюструвати таку спільну тенденцію для представників вітчизняної 

філософії права, як інтерпретація права як «правди» на прикладі С. 

Орнатського.   

 

3.2. Поняття «правда» у філософсько-правовому вченні 

С. Орнатського 

Сергій Миколайович Орнатський (1806-1884), як і К.Неволін, 

навчався у Петербурзькій духовній академії, був відзначений 

М.Сперанським, під чиїм керівництвом і студіював основи російських 

законодавчих актів у ІІ відділенні Імператорської канцелярії. В 1829 р. 

навчався у Берлінському університеті під керівництвом Ф. К. фон Савіньї. 

Ступінь доктора права захистив на юридичному факультеті Санкт-

Петербурзького університету, а 1836 р. його кандидатура була погоджена 

на посаду ординарного професора кафедри російських цивільних законів 

Київського Університету св. Володимира [43, c.33]. Ми вже згадували про 

Сергія Орнатського, який разом із К.Неволіним стажувався у Берлінському 

університеті, однак попередньо зазначали, що предмет його наукових 

інтересів аж ніяк не стосується філософсько-правової тематики. Це 

зумовлено тим, що в Університеті св. Володимира він був ординарним 

професором російських громадянських законів, попри таку наукову 

спрямованість нам вдалося знайти паростки філософсько-правових 

розмислів в одній із його робіт, присвячених поняттю «правди».  

Можна стверджувати, що поняття «правди» є однією з особливих 

ознак вітчизняної філософсько-правової традиції. Дане поняття 

осмислюють і М.Сперанський, К.Неволін, С.Орнатський та інші. З точки 



зору В.Зеньковського поняття «правди» є таким, що визначає тенденції 

вітчизняної традиції. Більш того, як зазначає М. Михайловський (1842- 

1904) такого слова як «правда» не віднайти в жодній із європейських мов: 

«Видається, - коментує це положення В. Зеньковський, - тільки російською 

правда-істина і правда-справедливість називаються одним і тим самим 

словом і немов зливаються в одне монолітне ціле» [54, c.352]. В 

інтерпретації М. Михайловського, за визнанням українського філософа, 

ідеться про двоєдину «правду», яка органічно поєднує в собі «правду-

істину» (об’єктивна) та «правду-справедливість» (суб’єктивна). Більше 

того, «правда» набуває в його потрактуванні характеристики моральні, та 

визнається масштабнішою від царини філософії. Адже М. Михайловський 

принципово відкидає усі теорії і концепції, що поєднують і примирюють 

між собою теоретичні і моральні сторони у філософії [54, c.354]. 

Повертаючись до С. Орнатського, зазначимо, що він розглядає 

людину як раціональну істоту, і водночас таку, що наділена моральнісною 

гідністю, що зумовлено її духовною природою. С.Орнатський розмірковує 

про ідеальні утопії Божого царства на землі, про таку модель суспільного 

устрою, яка б була проекцією божого царства в дійсності. В такій ідеальній 

моделі суспільного устрою людина є розумною, духовною, моральною, усі 

її дії сприяють принципу вищого удосконалення, сповнені принципами 

добра, істини і правди. Таким чином, в такій ідеальній конструкції 

суспільного устрою, такі поняття як: «істина», «правда», мораль, релігійне 

почуття - є монолітним цілим і уможливлюють появу людини високої 

моралі, носія правової культури, громадянина та парафіянина церкви 

водночас. Однак, така ідеальна конструкція є лишень утопією, адже усі 

люди відрізняються за розумовими здатностями, а тим паче моральними 

почуттями і обов’язками. Така «нерівність» розпалює лишень свавілля 

гадок і відповідно унеможливлює панування єдиного для усіх закону. 

Попередньо зазначимо, що закон для С. Орнатського, як і для К. Неволіна, 

є уособленням «загальних начал правди» [115, c.22]. Звідси, єдиним 

засобом, який унеможливлює свавілля гадок, є диктатура права - потреба 



«видавати рівно обов’язкові для усіх членів суспільства Закони, і разом з 

тим, спостерігати за їх виконанням …» [115, c.23]. Варто підкреслити, що                

С. Орнатський не вдається до звичного розподілу гілок влади на судову, 

законодавчу і виконавчу, а вважає, що законодавча влада має бути разом із 

тим і виконавчою владою. Він переконаний, що така монолітність гілок 

влади здатна представити «смисл цілого суспільства людей, є тим 

розумним знаряддям, засобом якого усі члени спільноти виражають своє 

суголосне переконання у вищому, всезагальному Законі Правди…» [115, 

c.24], - правилі яке сформульоване, визнане і поширюється на усіх членів 

спільноти. Лише така монолітність гілок законодавчої і виконавчої гілок 

влади здатна об’єднати спільноту довкола всезагального «Закону Правди». 

С. Орнатський розрізняє поняття «позитивного» та «природного права», 

відповідно «позитивне право» прагне утвердити «чисту справедливість і 

безпристрасне правосуддя» [115, c.37], тобто С. Орнатський чітко 

усвідомлював, що лише незалежна судова гілка влади може утвердити 

правові положення в дії. Таким чином, С. Орнатський розглядав як 

монолітні законодавчу і виконавчу гілку влади, які покликані виражати 

єдиний інтерес спільноти, сформульований у формі Закону Правди, а 

судову гілку влади - як незалежну, неупереджену, справедливу. Ми не 

станемо детально реконструювати усі розмисли С. Орнатського щодо 

«позитивного права», однак маємо вказати на один суттєвий момент, який 

підтверджує його захоплення філософією. Вивчення «позитивного права», 

за С. Орнатським, буває двояким: або засобом спеціальних дисциплін, або 

загальних дисциплін. Доволі класичний підхід до прояснення даного 

питання, пригадаймо К.Неволіна, який запропонував такий самий виклад. 

Якщо вузькі, спеціальні дисципліни з циклу юридичних дисциплін 

спроможні лише до накопичення матеріалу, вивчення досвіду інших, 

реконструкції джерел, вивчення тих чи інших пам’яток, то загальні дають 

масштаб для осмислення накопиченого матеріалу, здатні надати йому 

оцінку, враховуючи контекст. Саме ця функція відводиться такій 

філософській за своєю суттю дисципліні, як «філософія законодавства» 



[115, c.88], тобто, функції осмислення, тлумачення та, зрештою, наукового 

обгрунтування забезпечує лише філософія.  

Щодо філософських впливів і освіченості С. Орнатського, можемо 

ствердно відповісти, що він чудово знав новочасну філософію. В його 

текстах ми віднаходимо посилання на Г.Ляйбніца, згадки про Г. Гегеля,    

Й. Фіхте і Ф. Шелінга. С. Орнатський піддає нищівній критиці вчення         

Г. Ляйбніца, особливо його проект створення єдиного зведення законів 

усіх  часів і народів, який залишився ідеальним проектом, що так і не 

втілився в житті. До речі, історичну реконструкцію архівів минулого         

С. Орнатський не визнавав за беззаперечну місію науки. Накопичення 

матеріалу, зведення історичних хронік, без їх ґрунтовного осмислення 

позбавлені на його думку ідеї задуму та логіки викладу того чи іншого 

матеріалу. Досить критично, на відміну від К. Неволіна він відносився до 

філософії  Г. Гегеля і вважав, що остання страждає на «абсолютний 

ідеалізм» і перевантаженість абстрактними поняттями, які не можуть 

пояснити причину причин, надати обгрунтування тим чи іншим 

положенням.  

Загалом, філософія Г. Гегеля для С. Орнатського виявилася занадто 

спекулятивною, відстороненою від живих запитів його часу, занадто 

сконцентрованою на побудові ідеальної моделі, яку ніколи не втілити в 

життя, і до того ж ускладнену специфічним філософським словником. 

Подібні зауваження він висловлював і в адресу «суб’єктивного ідеалізму 

Фіхте» та «об’єктивного ідеалізму Шелінга» [115, c.91]. С.Орнатський 

конструює своє філософсько-правове вчення, враховуючи запити 

спільноти, і, водночас, враховуючи значення філософії законодавства, яка 

здатна осмислювати накопичений матеріал («позитивним правом»), 

виявляє причини тих чи інших фактів, себто досліджує і пояснює витоки і 

передумови і, таким чином, надає наукової обґрунтованості правознавству 

в цілому. Відповідно, законодавство за С. Орнатським має відповідати 

своєму часу, але, разом з тим, й удосконалюватись, що можливо лише 

послуговуючись філософією законодавства. Домінуючі поняття його 



філософсько-правового словника - «правда» і «справедливість», поєднують 

правове із моральним і виходять на рівень філософії права.  Подальший 

поступ якої засвідчує осмислення проблемних вузлів у філософсько-

правовому вченні М. Хлєбнікова.  

 

3. 3. Філософсько-правове вчення М. Хлєбнікова 

Приступаючи до розгляду змістовної конотації філософсько – 

правового вчення Миколи Івановича Хлєбнікова (1840-1880) почнемо з 

констатації того факту, що зрілість його наукової діяльності віднаходить 

своє втілення в Університеті св. Володимира, де він захистив дисертацію 

на ступінь доктора права (1872 р.), тема якої звучить наступним чином: 

«Суспільство і держава в домонгольський період російської історії». 

Однією із достеменних ознак цієї роботи є її зорієнтованість від теоретико-

історичної моделі викладу поняття права до побудови філософсько-

правової стратегії. З 1877 р. М. Хлєбніков - екстраординарний професор 

кафедри енциклопедії і філософії права. Його перу належать такі роботи, 

як: «Право і держава в їх взаємних відношеннях. Дослідження про 

походження, сутності, основні начала і способи розвитку цивілізації 

взагалі» (Варшава, 1875) та «Дослідження і характеристики» (Київ, 1879), 

що являє собою зміст тих лекцій, які він, власне і читав у стінах 

Університету св. Володимира.   

Таким чином, Університет св. Володимира став для мислителя тим 

середовищем, де його здатність наукового судження, викладацька 

майстерність та наукові пріоритети в цілому набули своєї значущості. Для 

того, аби збагнути смислові інтенції філософсько-правового вчення 

М.Хлєбнікова, нам варто зосередити увагу на зазначеній роботі «Право і 

держава в їх взаємних відносинах».  

Аналізуючи сучасний стан наукових розвідок, мислитель припускає, 

що «обличчя» науки - провідні науковці, доволі часто не спроможні 

утвердити своє сміливе судження щодо даності, вказати на причину 

причин, а обмежуються лише описом похідних явищ. Тобто, вони 



інтерпретують лише те, що знаходиться на поверхні самої даності, 

перебуваючи в полоні наукової догматики, певних усталених форм 

загальновідомого. Мислитель переконаний, що спочатку слід 

сформулювати ідею загальнонаціонального масштабу, а потім віднаходити 

адекватні засоби для її реалізації, але, ні в якому випадку не шукати 

виправдання власних бажань і намірів у історії політичних вчень. Лише 

зберігаючи дистанцію щодо егоїзму суб’єктивних переконань, можна 

подолати свавілля і досягнути прийнятного правового ладу. З такою 

критичною настановою М. Хлєбніков звертається до переосмислення 

політичної літератури ХVII – XVIII ст., лейтмотивом і основним поняттям 

якої є поняття свобода, яке з ідеї перетворилося на «ідола» [175, c.181]. 

Автор рішуче спростовує усі тези, що зводять зміст права до свободи, 

оскільки свобода є не більше, аніж форма, яка ще потребує наповнення 

змістом. Він переконаний, що спочатку слід напрацювати зміст (ідейне 

наповнення, що об’єднує волю усіх), і лише потім віднайти форму 

(уособлення такого ідейного змісту). Звідси, свобода є «беззмістовним 

поняттям…, воно не може дати зміст життю». Тобто, свобода є поняттям, 

що водночас належить до світу ідей та, разом із тим, не спроможне бути 

принципом самого життя: «…без ідеї державне суспільство буде 

нежиттєздатним, незважаючи на те, що його членам і була дана 

найдосконаліша свобода» [175, c.182]. Ми не можемо шукати в розумі 

виправдання своїм бажанням, навпаки, ми маємо узгоджувати їх з ідеями 

розуму.  

Прийнявши до уваги вищенаведене можна припустити, що                 

М. Хлєбніков ототожнює свободу із свавіллям: якщо вона передує ідеї 

загалу, то перетворюється на диктатуру свавілля і хаосу, що суперечить 

цивілізаційному розвитку як такому. Ознакою останнього є «гармонійна 

єдність усіх начал одного порядку» [175, c.182]. Попередньо зазначимо, що 

мислителя цікавить право як засіб впорядкування життєвих форм, які 

мають суспільну значущість. М.Хлєбніков відзначає роль філософії права 

як осердя ідей розуму, з яких слід почерпувати смисли як настанови самої 



дійсності. Зрештою, період ХVII – XVIII ст. автор називає «формальною 

теорією права», різні лінії якої (німецька, англо-французька) зводили 

поняття свободи до сутності права. Дані лінії відрізнялись лише способами 

опису з метою обгрунтування зазначеної тези, зокрема франкомовний 

вектор переконував, що свобода втілиться, якщо встановити народовладдя 

(щось на кшталт такої формули: Freiheit = Volk/ de la liberté = le peuple/ 

свобода = народ).  

Доволі показовою є протиставлення контраргументів реалізму і 

ідеалізму у праві.  М. Хлєбніков стоїть на засадах ідеалізму, переваги якого 

можна звести до наступних положень: по-перше, він здатен пояснити 

динаміку розвитку права (на відміну від реалізму, що ґрунтується на 

дихотомії держави як механізмі); по-друге, ідеалізм звеличує право і 

поняття держави до рівня трансцендентних начал і є підгрунттям 

морального розвитку народів (а реалізм розглядає право і державу як 

інструмент і не звеличує їх, а лише ілюструє варіативність інтерпретацій 

щодо них) [175, c.179]; по-третє, ідеалізм спроможний пояснити динаміку 

розвитку історії людства, (а реалізм відповідно не здатен пояснювати, а 

лише констатувати загальновідоме). 

Осмислюючи вчення І. Канта, мислитель долучається до критичних 

зауваг, які свого часу висунув Г. Шталь, зокрема, підтримував аргумент 

щодо неприйнятності змішування «права дійсних людей з людьми в собі (в 

ідеї з людьми, якими вони мають бути)…» [175, c.186]. Ми завжди маємо 

пам’ятати про те, що слід дотримуватись принципу розмежування понять, 

світу ідей і самої даності, «права яким воно є» від «права яким воно має 

бути».  Щоправда, вказуючи на те, що І. Кант моделює проект права, який 

виходить із засад моральної величі, сам М. Хлєбніков доводить, що ідея 

права містить моральнісний зміст [175, c.188], але чітко розмежовує ідеї і 

саму дійсність, вважаючи, що ідея є певною настановою з позиції 

раціональної величі для самої дійсності. Попри це, М. Хлєбніков вказує, 

що сфера моралі є ширшою за право. Саме у царині моралі право почерпує 

свої смисли, що безпосередньо підтверджує аргументи на користь 



переходу в його вченні від історії до філософії права. Таким чином, 

моральнісний елемент є підгрунттям права. М. Хлєбніков вважає, що 

суперечливість поняття свобода буде дійсною доти, допоки не будуть 

визначені межі її вияву, без встановлення яких свобода одних зазіхатиме 

порушити баланс волі усіх. Саме визначення меж свободи і здатне 

впорядкувати правовий дискурс та утвердити принцип «блага усіх», адже 

право стосується волі загалу, більше того, право панує там, де є сумісність 

поглядів, лише так можна досягти принципу поваги всіх і кожного. М. 

Хлєбніков йде ще далі і пропонує визнати за підгрунття права ідею добра, 

а не свободи, яку можна розглядати як намір дії, або керівництво для дії 

відносно Іншого. Звідси автор спростовує підхід, згідно якого право «є 

свавіллям одного, обмеженого свавіллям іншого…», свавілля має 

обмежуватись дією права, а не свавіллям [175, c.190]. Таким чином, М. 

Хлєбніков, по-перше, дотримується теорії природного права, що 

виявляється у визнанні моралі як підгрунття права, і царини моралі як 

більш ширшої на відміну від права; по-друге, він переконаний, що слід 

розрізняти ідеали та саму дійсність, право має бути не лише уособленням 

ідеї, але й практикою дії; по-третє, право стосується блага спільноти, волі 

усіх, а не індивідуальних вподобань і суб’єктивних прагнень; по-четверте, 

автор виступає за чітку дихотомію понять, зокрема розмежування 

громадянських і політичних прав. Серед авторів його приваблює 

франкомовна лінія, зокрема Токвіль (Alexis-Charles-Henri Clérel de 

Tocqueville) (1805-1859) французький політичний діяч, автор славнозвісної 

праці «Демократія в Америці» та Берья де-Сен-Прі, один з коментаторів 

французької конституції. До речі в конституції Франції (1791 р.) чітко 

зафіксовані невідчужувані права людини, такі як: свобода, власність, 

безпека, супротив гніту, - а двома такими поняттями як свобода і рівність 

визначаються концептуальні засади усієї конституції. Таким чином,          

М. Хлєбніков критикує формальні теорії права, які схильні розглядати 

державні інституції виключно як статично впорядкований механізм. В 

даному відношенні його точка зору суголосна позиції Ф. К. фон Савіньї, 



який твердив, що право є живим, і не варто його зводити до формальних 

приписів єдиного кодексу, тому що держава є «тілом народу, тісно 

пов’язане з його духом, з його цивілізацією, національністю… » [175, 

c.198]. Тобто право є дзеркалом розвитку народу, тому найкращої форми 

державного ладу не існує, оскільки держава є живим організмом, а отже і 

досвід у неї власний і як відомо, чужий досвід не можна запозичити.  

Варто відзначити, що хоча М. Хлєбнікова і приваблювала 

франкомовна лінія суспільно-політичної думки, однак у своїх судженнях 

він виходить із поняття «дух» (Geist), яке вказує на визнання ним 

філософсько-правового вчення Г. Гегеля. Таке визнання також 

простежується і у настанові М. Хлєбнікова, яка виходить із потреби 

встановити  ідею, зміст права, що співпадає з наступною дихотомією        

Г. Гегеля: «Філософська наука про право має своїм предметом ідею права 

– поняття права і його здійснення» (§1 «Die philosophische 

Rechtswissenschaft hat die Idee des Rechts, den Begriff des Rechts und dessen 

Verwirklichung zum Gegenstande»)  [198]. М. Хлєбніков вважає, що право – 

ідея, настанова до дії, зміст якої відповідає розвитку спільноти, а такий 

ідеал права як ідея добра (у інтерпретації М. Хлєбнікова), як і 

впорядкованість життєвих форм, досягається завдяки дієвому праву, себто 

ідея права позначає єдність поняття права і буття права (словами Г.Гегеля). 

Право – ідея, настанова до дії, зміст якої відповідає нашому розвитку.       

М. Хлєбніков переконаний, що такий ідеал права як ідея добра та разом із 

тим впорядкованість життєвих форм досягається завдяки дієвому праву.    

На основі викладеного матеріалу доходимо висновку про те, що       

М. Хлєбніков підіймаючи актуальні питання методології наукового 

пізнання, критично переосмислив поняття «свободи» на підставі 

історичних здобутків позначених XVII – XVIII ст., визнаючи його відліком 

своїх критичних суджень. Ґрунтовно обізнаний із західноєвропейським 

вектором розвитку права, філософії і науки в цілому він, як і К. Неволін, 

критично переосмислює філософсько-правове вчення І. Канта, зокрема 

його неувагу до необхідності розмежування «права яким воно є» від 



«права яким воно має бути», вважаючи мораль підгрунттям права, як адепт 

природного права. М. Хлєбніков критикує формальні теорії права, які 

схильні розглядати державні інституції виключно як статично 

впорядкований механізм, що є близьким до поглядів Ф. Савіньї, який 

твердив, що право є живим, і не варто його зводити до формальних 

приписів єдиного кодексу. Стосовно подальшого розвитку вітчизняної 

філософії права то воно знайшло своє відбиття у творчості                         

М. Ренненкампфа. 

 

3. 4. Філософсько-правові погляди М. Ренненкампфа 

Микола Карлович Ренненкампф (1832-1899), доктор державного 

права, ординарний професор кафедри енциклопедії права з 1868 р. Його 

інтелектуальна спадщина безпосередньо пов’язана з Київським 

Університетом св. Володимира, ректором якого він був у період 1883-1890. 

Розпочавши своє навчання на історико-філологічному відділенні, М. 

Ренненкампф згодом перейшов на юридичний факультет (через півроку з 

моменту вступу) [18]. Його перу належать такі роботи як: «Про право і 

моральність у їх взаємному відношенні» (1859), «Нариси юридичної 

енциклопедії» (1868) (твір, що подавався Ренненкампфом для  отримання 

ступеня доктора, детальну рецензію на який написав В.А.Незабитовський 

(1824-1833), професор міжнародного права) «Курс юридичної 

енциклопедії » (1888) та ін. Нас цікавить саме остання робота - курс 

енциклопедії права, який М.К.Ренненкампф викладав в період з 1871 – 

1880 рр. у стінах Київського університету. Про неабияку спорідненість 

філософського і юридичного факультетів свідчить біографія заслуженого 

ординарного професора Університету св. Володимира – Миколи 

Карловича Ренненкампфа (1832-1899). Студіював право у Ніженському 

ліцеї князя Безбородька, згодом – у 1850 р., перевівся на перше відділення 

(історико-філологічне) філософського факультету Університету Святого 

Володимира, а потому - на юридичний факультет, який успішно закінчив 

1855 р. Студіював основи правознавства закордоном, де і готувався до 



захисту на ступінь доктора, а 1868 захистив дисертацію «Нариси 

юридичної енциклопедії» на ступінь доктора і був затвердженим 

ординарним професором кафедри юридичної енциклопедії. Зі спогадів 

відомо, що він був достатньо вимогливим до знань студентів, лекції читав 

у відповідності до своєї книги «Нариси енциклопедії права», в яких охоче і 

завзято висвітлював теми філософського осмислення права І. Кантом, 

Шелінгом ,Фіхте [189, c.102]. 

Як слушно зазначає Д.Прокопов, за рівнем свого осмислення його 

«курс юридичної енциклопедії може бути цілком обґрунтовано 

поставлений в один ряд із працями: К.Неволіна, М.Сперанського, 

М.Капустіна, П.Карасєвича, П.Делярова, М.Коркунова» [130, с.297]. Для 

того, аби засвідчити високий рівень тлумачення матеріалу 

М.К.Ренненкампфом, варто звернути увагу на бібліографію даної роботи, 

особливо на рекомендації лектора щодо літератури, яку слід засвоїти. 

Перше, що впадає в око, це збереження чіткої рубрикації усіх висвітлених 

частин курсу, що відповідають заявленій програмі навчальної дисципліни, 

засвідчуючи те, наскільки важливим для мислителя був принцип цілісної 

впорядкованості, систематичності викладу, в якому частини завжди мають 

підпорядковуватись цілому (про що мова піде нижче). Так, до кожного 

аспекту вивчення права (про загальне поняття права, про природне право, 

про моральнісність і справедливість тощо) запропонована література, що 

включає виключно оригінальні першоджерела, переважно німецькою, 

французькою, російською мовами. Зокрема, до числа запропонованих 

робіт (що відповідає темі стосовно загального поняття про права належать: 

Savigny. System d.h.römischen Rechts. 1840. Bd.I ; Fouillée. L’idée ,moderne 

du droit. Éd. 2.1883; Чичерин Б. История политических учений: В 4 ч. 1869-

1877) [136]. Власне, тих першоджерел до яких ми апелюємо в межах 

даного дослідження, що свідчить на користь тези про спільне джерельне 

тло становлення вітчизняної філософсько-правової думки.  

Якщо ми звернемось до програми з предмету «Юридичної 

енциклопедії», якою послуговувався М.К.Ренненкампф, викладаючи цей 



курс в Університету св. Володимира, то помітимо наступні аспекти. 

Попередньо зауважимо, що даний курс відповідає історико-філософській 

моделі упорядкування, систематизації та репрезентації матеріалу. Так, уся 

перша частина викладу курсу, що складається у свою чергу із 24 пунктів, 

представляє собою спробу утвердити поняття юридичної енциклопедії у 

статусі самостійної дисципліни. Не зупиняючись на дослівному 

відтворенні змістовних компонентів програми курсу «Енциклопедії 

права», вкажемо лише на ключові її аспекти. Значна увага курсу 

присвячена вивченню умов зародження, розвитку та функціонування 

юридичних енциклопедій, впливу філософії на розвиток юриспруденції, 

вивченню школи природного права. Належну увагу М.К.Ренненкампф 

приділяв осмисленню характеру юридичних енциклопедій як під впливом 

німецької філософії, зокрема вчень Канта, Фіхте, Шеллінга, Гегеля, так і 

історичної школи права (Г. Гуго, Г. Пухта). Поруч із вивчення 

європейського контексту функціонування тих чи інших ідей, мислитель 

ставить собі за мету проаналізувати специфіку рецепції 

західноєвропейських тенденцій філософії та юриспруденції у вітчизняному 

контексті (тодішньої Російської імперії). М.К.Ренненкампф згадує про 

перші курси природного права, що припадають на період 30-х рр. ХІХ ст., 

які здебільшого, вдавались до відтворення та калькування взірців 

континентальної філософії, зокрема В. Дильтая, Лангера, Шнейдера. Однак 

автор не обмежується лише переліком таких ключових віх становлення 

правової думки, а намагається відтворити певний тип інтелектуального 

середовища, в якому подекуди знаходили своє відображення філософські 

системи, які іменують класичними. М. Ренненкампф підкреслює появу 

певних «трендів» у переконаннях, зокрема «шеллінгістів», прибічників 

філософії Ш. Л. Монтеск’є. Також поруч із цим він провів аналітичний 

розбір університетських статутів 1804, 1835 рр. і відзначив відтинок часу, 

коли вийшли роботи К.Неволіна «Енциклопедія законодавства», поруч із 

роботами Рождественського, Капустіна, Карасевича, Делярова, як розквіт 

самостійної вітчизняної правової думки, на відміну від попереднього 



етапу, де домінувало лише відтворення європейських зразків [135, с.309]. 

Це і є той показовий момент, коли форма творів (вітчизняних 

«енциклопедій права») відповідала взірцю і канону кращих європейських 

надбань, а зміст був не просто запозиченим, а носив самостійний характер 

осмислення. Поруч із цим, мислитель акцентує увагу на вивченні школи 

природного права. Таким чином, можемо зазначити наступне: по-перше, 

М.К.Ренненкампф послуговується історико-філософською логікою 

викладу матеріалу і приділяє значну увагу вивченню впливу філософських 

систем на «енциклопедії права» зокрема та юриспруденцію в цілому; по-

друге, йому подекуди вдається відтворити специфіку рецепції 

філософських ідей у вітчизняному контексті, та зафіксувати як недоліки 

(«сліпе» відтворення взірців європейської філософії), так і перспективи 

зародження самостійної юридичної думки (з появою твору «Енциклопедія 

законодавства» К.Неволіна).  

У межах «Юридичної енциклопедії» він вдається до спроби 

обґрунтувати самостійний статус цієї науки та проілюструвати наявність 

власного змісту. Розглядаючи низку закидів щодо несамостійності 

«юридичної енциклопедії», зокрема аргументів на користь останньої як 

пропедевтики, конспективність її викладу і т.ін., автор підкреслює її 

переваги передусім її «систематичну єдність»; по-друге, він вказує, що 

«юридична енциклопедія» має ключову задачу, яка виявляється у спробі 

«представити науку права як живий організм, просякнутий однією вищою 

ідеєю…», і аби досягнути цю мету, слід у багатоманітті матеріалу 

виокремити ті спільні начала, які складають усю систему права в цілому 

[135, c.315]. Таким чином, окрім  вище зазначених переваг «енциклопедій 

права» (цілісність, систематична послідовність викладу матеріалу) є ще 

одна ключова функція, що унаочнюється у спроможності висновувати 

оціночне судження щодо переваг та недоліків опрацьованого матеріалу. 

Звідси ми змушені визнати, що здатність оціночного судження стосується 

виключно царини філософії права, де варто зважати на «право, яким воно 

є» та «право, яким воно має бути». Йдеться про спробу обґрунтувати 



значення «енциклопедії права» (у інтерпретації М.К.Ренненкампфа) як 

самостійної науки, що не обмежується функцією накопичення матеріалу, а 

утверджує як певну методологічну настанову (систематичний виклад 

матеріалу), так і наявність задуму «енциклопедій» (знаходження тих 

первоначал, які утворюють систему та передбачають можливість 

подальшої  оцінки такого матеріалу).      

Аналізуючи досвід минулого, мислитель констатує, що важливим 

періодом у становленні «енциклопедій права» є XVII ст., яке 

ознаменувалося потужним впливом філософії, представленої Ф. Беконом, 

Р. Декартом, Г. Ляйбніцем. В даному аспекті варто пригадати, що              

К. Неволін відзначив роль Г. Ляйбніца як того ключового мислителя, який 

заклав підвалини до зміни напрямку «вивчення законів в Німеччині», про 

що вже йшла мова у межах третього розділу, у частині присвяченій 

осмисленню філософсько-правової концепції К. Неволіна.  

 Певною мірою солідаризуючи з К. Неволіним М. Ренненкампф 

вбачає перевагу Ф. Бекона, Р. Декарта та Г. Ляйбніца у тому, що саме вони 

заклали визначальні підвалини «енциклопедій»: «не тільки запропонували 

нові філософські начала, але й звернули особливу увагу … на необхідність 

нових методів і створення наукових систем у дусі єдності і загальному 

зв’язку усіх наук» [135, c.317]. Такий філософський імпульс знайшов своє 

вираження у розвитку школи природного права. Мислитель підкреслює 

роль і значення впливу філософських ідей на розвиток правознавства, 

радше, навіть зміну його змісту. Річ у тім, що період кінця XVIII 

(незаперечний вплив Канта) та початку XIX ст. автор позначає маркером 

універсальної значущості філософії, себто трактування останньої у дусі 

науки наук, що підпорядковувала собі усі інші царини пізнання. В цьому 

відношенні доволі показовими є наступне твердження М. Ренненкампфа, 

що «за подальшим розвитком юридичної енциклопедії можна слідкувати 

за виникненням і занепадом філософських систем» [135, c.318]. Фактично 

мова йде про такий вплив філософії, який трансформував сам зміст 

«юридичних енциклопедій», а не звичних задач типу конспективного 



огляду права, пропедевтичних і методологічних вказівок, завдяки чому 

«вона стала займатися переважно з’ясуванням принципів права і зведенням 

на них загальної системи права» [135, c.318].  

Відзначивши зростання зв’язку філософії і права у XVIII – на 

початку XIX ст. М. Ренненкампф  констатує той факт, що проміжок часу 

після Г. Гегеля позначається послабленням впливу філософії на 

правознавство. Більш того, починаючи з 1850 р. німецьким правознавчим 

школам притаманне ігнорування будь-яких філософських систем, що за 

оцінкою М. Ренненкампфа мало свої негативні наслідки, адже чисельні 

спроби звести підгрунття права на історичних засадах призводять до 

втрати як стилю мислення, так і панування «еклектизму». На нашу думку, 

М.К.Ренненкампф визнавав незаперечну важливість впливу філософії на 

розвиток правознавства, її спроможність привносити продуктивні зміни, 

які виявляються у вияві глибинних першопринципів права, тих вузлових 

питань, що здатні поєднати усю систему права, здатність вивчати причини, 

а не повторювати похідні наслідки. Він виступав із різкою критикою так 

званого «еклектичного характеру енциклопедій» (після 1850 р.), 

красномовними є такі слова: «усі вони страждають на більшу або меншу 

непослідовність, суперечність, відсутність творчості, самобутності, усі 

вони подібні одна із іншою в началах, доказах, навіть прикладах і формі 

викладу» [135, c.318]. Річ у тім, що лише вивчаючи першоджерела 

філософії, працюючи безпосередньо із текстами, які і складають саму 

реальність історика філософії, можна навчитись помічати витоки тих чи 

інших ідей, себто філософія це не що інше, як невтомний пошук причини 

причин, першопринципів, і оминаючи історію філософії ми втрачаємо 

стійкість фундаменту, в тому числі і у царині правознавства.  

У потрактуванні права М.К.Ренненкампф виходить з того, що 

людина є істотою суспільною, відповідно актуалізацію своїх потенційних 

здатностей здатна «розвивати тільки в союзі з іншими людьми» [135, 

c.322]. Поруч із цим, людина є егоїстичною, для якої особисті інтереси 

завжди переважають. Однак, ми не будемо зводити сутність права до 



антропологічної дилеми щодо двоїстої натури людини і зазначимо лише: 

право є, по-перше, «порядок суспільний»; по-друге, «визначає суспільні 

відносини людей», себто не зачіпає межі особистого простору; по-третє, 

право стосується лише зовнішніх зносин; по-четверте, право носить 

формальний характер який виявляється подекуди в заборонах та 

обмеженнях; по-п’яте, право є «вираженням суспільної думки і влади», 

звідси необхідність підпорядкування і подекуди примусу [135, c.323]. 

Поруч із цим, зазначимо, що примус і сила не є ядром права, і мають 

застосовуватись виключно в межах права, себто легітимність публічної 

влади є нормою. Право є динамічним утворенням, постійно розвивається 

задля того, аби відповідати запитам спільноти.  

Для того, аби осмислити співвідношення понять філософії права та 

історії філософії права, нам слід відтворити низку критичних зауваг 

мислителя щодо школи природного права. Зазначимо, що М.К. 

Ренненкампф не був адептом школи природного права, однак разом із тим 

він і не спростовував його пізнавальну цінність. У своїх критичних 

заувагах щодо школи природного права він спирався на «…позиції 

правового позитивізму та історичної школи» [135, c.307]. 

М.К.Ренненкампф визначав природне право, слідуючи традиційній 

дихотомії, згідно якої ідеться про право самого розуму. Наразі спробуємо 

систематизувати критичні зауваги щодо природного права, які можна 

звести до декількох положень.  

По-перше, теорія і практика завжди є відмінними, «історія і досвід не 

в стані дати поняття про вічний, незмінний закон права» [135, c.324], життя 

завжди вносить свої корективи, і ідеали ніколи не втілюються.  

По-друге, мислитель ставить під сумнів саму «ідеальність» системи 

природного права, останнє також створюється людьми, які перебувають у 

полоні передсудів, «очі яких є упередженими» (пригадаймо думку 

Н.Гудмена [41], який твердив, що «невинне око» є сліпим). Таким чином, 

лабораторні умови функціонування вічних ідей і сама дійсність достатньо 

різняться, тому спроби втілити ідеали є доволі утопічними. Також 



мислитель вказує, що є так звані «основні начала права», як от «не вбий», 

«не вкради», які є однаковими упродовж усіх століть і є значущими 

незалежно від топосу і расової приналежності. Ідеться про спробу 

обґрунтувати первинні, невідчужувані права людини, які, власне 

ототожнюються у відповідності із змістом самих Божих заповідей. 

Походження природного права дослідник повязує із схильністю людського 

розуму шукати причини причин. Мислитель висновує, що історична 

пам'ять вказує на недолугість природного права і застерігає від спроб 

втілити його у якості дійсного права, оскільки воно є не більше аніж 

розумовою конструкцією автора, тому неспроможне виражати волю усіх. 

У даному аспекті повернемось до другого пункту критичних зауваг щодо 

природного права, попередньо нами сформульованого. Відповідно, 

звернемось до ґенези понять, зокрема щодо природи «jus naturale», так у 

потрактуванні Юстиніана «природне право» властиве усьому тваринному 

світові, а не лишень було дароване людському роду. «Перехід, -

зазначається у Лексиконі неперекладностей, - у латині слова νομος у слово 

norma, перш за все, насадив думку, що, на відміну від справедливості й 

подібно до архітектури, право обов’язково є витвором людини» [48, с. 

262]. Отже, це право якщо і не створене людьми, однак переінтерпретоване 

останніми у відповідності до розмаїття культур, традицій, відповідно 

передсудів сприйняття, які й унеможливлюють з’ясування смислу 

висхідного положення «jus naturale». На нашу думку, М.Ренненкампф 

слушно сконцентровує увагу саме на питанні гносеології даного поняття, 

де ми маємо чітко розрізняти «поняття» і уявлення про поняття, їх 

інтерпретацію, яка може спотворювати висхідні інтенції того чи іншого 

засадничого положення. Зрештою, така увага до «понять», спроба 

окреслити повноту їх визначеності, поруч із прискіпливим вивченням 

першоджерел і сучасної коментуючої літератури, свідчить про високу 

вчену культуру М. Ренненкампфа як науковця і те, що він наслідує 

методологічні вказівки як К. Неволіна, так і С. Орнатського.  



Перейдемо до осмислення філософії права у потрактуванні 

М.Ренненкампфа. Попри той факт, що М.К.Ренненкампф критикував 

школу природного права, при цьому ототожнюючи природне право з 

частиною філософії права, він все ж таки визнавав беззаперечну цінність 

філософії права. На підтвердження цього умовиводу наведемо такі його 

слова: «…філософія права спроможна надати ще послугу: послуговуючись 

усією сукупністю позитивного права, а також пізнань і ідей, 

напрацьованих історією і пануючих в дану епоху, вона у якості 

всезагальної системи правознавства в силах буде не лише обійняти начала 

діючого права, але і вказати ідеали до яких варто прагнути» [135, c.432]. 

Така позиція свідчить про неабияку роль філософії права, яка 

масштабністю своїх розмислів здатна осягнути причини причин. В цьому і 

полягає її відмінність від вузького спрямування спеціальних дисциплін, які 

лише описують похідні явища і не намагаються пізнати їх начала. В 

даному відношенні доречно пригадати нищівну критику ординарним 

професором кафедри історії російського права Юр’їївського університету 

Ф.В.Тарановським (1875-1936) вузької спеціалізації будь-якої галузі знань, 

яка за його оцінкою назавжди приречена на однобічність репрезентації 

матеріалу і зводиться до пошуку цікавих деталей, що врешті решт 

призводить до фрагментованого вивчення [158, c.440].  

М.К.Ренненкампф наголошує, що для того, аби відбувся якісний 

поступ і філософія права досягла зазначеної мети, слід ретельно і 

прискіпливо вивчати історію філософії права: «в історії наук взагалі, і 

зокрема правознавстві, філософія відігравала високу освітню роль» [135, 

c.432]. Філософія має постати у вимірі науки наук, її перевага полягає у 

спроможності застосовувати критичне судження щодо приписів дійсності. 

Власне, окрім цінності цілісного сприйняття, вивчення першопринципів, 

причини причин, роль філософії виявляється і в її освітній функції. 

Філософія формує культуру думки, мислення, сприйняття. Зазначаючи, що 

«історія філософії, містить в собі настільки багатий освітній матеріал…» 

[135, c.432]. Мислитель відводить їй роль однієї з ключових навчальних 



дисциплін у межах вивчення юриспруденції, яка зберігає не лише архів 

досвіду минулого, але й надає підгрунття для оцінки дійсного стану 

правової культури та суспільних інституцій. Тому не варто сприймати 

філософію права виключно як колекцію ідеальних теорій, що різняться 

одна від одної красномовністю своїх структур аргументацій, це чітка 

позиція М.К.Ренненкампфа, який слушно зауважує, що «кожний крок 

істинної теорії завжди буде корисним для життя, і усіляка досягнута істина 

рано чи пізно знайде своє застосування і втілення» [135, c.426]. Ми 

вважаємо, що теоретичні дані слід сприймати у якості пропедевтики 

стосовно самої дійсності, теорії не мають створюватись у «лабораторіях», 

мають відповідати динаміці запитів спільноти, але, й змушені визнати, що 

без знання теорії не можна відтворювати смисли у самій дійсності, а без 

знання історії держави і права навряд чи можна вносити раціональні 

поправки до текстів законодавчого характеру. Таким чином, 

послуговуючись історико-філософською реконструкцією, зокрема поглядів 

М.К.Ренненкампфа, ми актуалізуємо смисли минулого, що здатні 

удосконалити нашу дійсність. Зрозуміло, як правознавець М. Ренненкампф 

не міг обійти питання, де на нашу думку моральність стосується 

внутрішнього, а право – зовнішнього. Як було показано вище, у визначенні 

права він підкреслював значущість його зовнішнього, себто формального, 

характеру, що унаочнюється у формі строгих приписів, норм та примусу. 

На думку мислителя, моральність цікавлять мотиви тих чи інших вчинків, 

голос власного сумління - усе те, що стосується індивідуальних 

переживань, втім вона залишається байдужою до наслідків таких вчинків. 

Попри такі очевидні розбіжності і збереження критичної дистанції одна 

щодо одної, дослідник переконаний, що така межа є досить умовною, адже 

як право так і мораль послуговуються «спільною думкою про добро і 

правду… і прагнуть різними шляхами до спільної мети – блага та 

досконалості людини» [135, c.326]. Таким чином, мовиться про взаємодію 

цих площин та встановлення балансу між моральнісними намірами та 

примусом, що вимагає зупинитись на виясненні М.Ренненкампфом 



змістовного навантаження понять філософії права та історії філософії 

права, де він намагається проілюструвати відмінність між природнім, 

себто філософським правом та позитивним Перше право (філософське) 

отримало свій беззаперечний розвиток з появою з кінця ХVI ст. систем 

природного права, яке іменують також правом розуму (Vernunftrecht). На 

думку мислителя, перші спроби щодо послаблення «філософського права» 

здійснили  засновник історичної школи права, професор Геттінгенського 

університету Г.Гуго (1798 р.) та Ф.К.Савіньї. Мета створення історичної 

школи права зводилась до критики теорії природного права (припадає на 

період кінця XVIII - початку XIX ст.), які доводили що є лише позитивне 

право, розвиток якого не залежить від розуму. Звідси, джерелом права 

представники історичної школи права вважали звичай, як уособлення 

«народного духу» (Volksgeist).  

Продовжуючи аналіз філософсько-правових поглядів 

М.Ренненкампфа, зупинимось на розгляді ним питання про взаємозв’язок 

школи природного та позитивного права. Досить часто в наявній літературі 

вони сприймаються як антагоністичні, такі, що ставлять під сумнів 

достеменність одна одної. Так, розглядаючи філософсько-правове вчення 

К.Неволіна, Д.Прокопов не без підстав відзначив своєрідну «для 

вітчизняної правової думки традицію, яка прагнула започаткувати 

специфічний синтез школи природного і позитивного права» [130, c.203]. І 

дійсно, прискіпливо вивчаючи тексти представників вітчизняної 

філософсько-правової думки, ми помічаємо виваженість їх суджень щодо 

обидвох шкіл і певну спробу збалансувати раціональні засади та ідеали 

природного права з строгістю і формальністю дійсного права. Філософія 

права за М. Ренненкампфом має слугувати позитивному праву як реально 

діючому і не вдаватися до метафізичних пошуків вічного, яке, на думку 

мислителя, є пошуком ілюзорного, а не суттєвого і значущого. Зрештою, 

на нашу думку, філософія права має критично переосмислювати основні 

принципи позитивного права і збалансовувати суперечності, не втрачаючи 

зв’язок відносно запитів життєсвіту. Суттєву роль у цьому відношенні 



відіграє історія філософії, яка за нашим переконанням є не просто 

колекцією знаних імен або антологією цікавих оповідей. Історія філософії 

– це перш за все досвід минулого, що концентрує у собі смисли, які ми 

маємо розшифровувати, є тією теорію, яка здатна якісно вплинути на 

запити сьогодення. Ми актуалізуємо пласти минулого запитами 

сьогодення, шукаючи ті висхідні причини причин від яких розгортаються 

усі похідні явища. Звідси історико-філософська реконструкція є тим 

інструментом, який дозволяє реанімовувати ті смисли, що є актуальними у 

контексті сьогодення.  

В загальному, осмислюючи основні віхи розвитку вітчизняної 

філософії права репрезентованої науковцями Університету св. Володимира 

можна стверджувати, що М. Ренненкампф продовжував традицію              

М. Сперанського, К. Неволіна щодо написання курсів «юридичної 

енциклопедії». З метою підтвердження своєї аргументації в даному курсі 

він звертався до філософсько-правових вчень І. Канта, Й. Фіхте, Г. Гегеля 

та до представників історичної школи права (Г. Гуго, Г. Пухта). Як і його 

попередники, він широко послуговується історико-філософською логікою 

викладу матеріалу, приділяючи значну увагу вивченню впливу 

філософських систем на «енциклопедії права» зокрема та юриспруденцію в 

цілому. Намагаючись відтворити специфіку рецепції філософських ідей у 

вітчизняному контексті, та зафіксувати як недоліки («сліпе» відтворення 

взірців європейської філософії), так і перспективи зародження самостійної 

юридичної думки (з появою твору «Енциклопедія законодавства»                

К. Неволіна) М. Ренненкампф обґрунтовує та пов’язує появу 

«енциклопедій права» із впливом філософії Ф. Бекона, Р. Декарта, 

підкреслюючи в цілому роль філософії у зародженні та функціонуванні 

теорії природного права. Періоди впливу філософії, який трансформував 

сам зміст «юридичних енциклопедій», оцінювався М. Ренненкампфом як 

найпродуктивніший період розвитку правознавства, знаходячи підставу 

власних обґрунтувань виключно у філософії. Як і М. Хлєбніков,                

М. Ренненкампф був адептом школи природного права, при цьому вказав і 



на його недоліки, поставивши під сумнів саму «ідеальність» системи 

природного права і критикуючи Ф. К. фон Савіньї за спроби послабити 

підвалини «філософського права». Відводив філософії освітню функцію 

відносно юриспруденції. Розвиваючи філософсько-правові положення       

К. Неволіна, М. Хлєбнікова та надаючи їм нового розквіту,                         

М. Ренненкампф підкреслював їх знаннями історії філософії, як ніхто 

інший підкреслював роль історії філософії, переваги її освітнього 

матеріалу для якісного поступу філософії права та правознавства в цілому.  

Підсумовуючи результати третього розділу, зазначимо наступне.  

Розвиток філософсько-правових студій в Університеті св. 

Володимира, який припадає на XVIII – початку XIX ст. носить характер 

наступництва щодо ряду ключових питань. М. Хлєбніков в межах свого 

вчення осмислює поняття волі і свободи, які були засадничими для           

К. Неволіна, а М. Ренненкампф в свою чергу, продовжує традицію 

викладання і осмислення «юридичних енциклопедій» та виходить із 

позиції історичної школи права. Таким чином, ми побачили починаючи із 

ключового вчення К.Неволіна, який і започаткував філософсько-правову 

школу в Університеті св. Володимира вирішення питань «свободи», 

критичної рецепції вчень І. Канта, Ф. Савіньї, його долученість до 

філософської системи Г. Гегеля, визначення поняття «правда», яке, в свою 

чергу, продовжив досліджувати С. Орнатський, і визначав «правду» як 

таку, що поєднує у своєму змісті мораль, релігійне почуття і водночас 

розглядається як «правда всезагальна». Дане визначення є похідним та 

продовжує вчення К. Неволіна, а також свідчить на користь тези про 

сумісне предметне поле досліджень у вченнях вітчизняних філософів 

права. У кожному із цих вчень засадниче положення стосується ролі 

філософії, подекуди як цілого розділу правознавства, зокрема «Філософії 

законодавства», яку можна пізнати, знаючи усю історію філософії, як у 

вченні К. Неволіна. У М. Хлєбнікова перевага філософії зводиться до 

масштабного та цілісного осмислення того чи іншого предмета, що й 

дозволяє долати схематизм і формалізм мислення. М. Ренненкампф, в свою 



чергу, відзначає роль філософії у якості освітньої підгрунтя становлення 

правознавців, «альфи і омеги» їх освітніх студій. Поруч із цим, він вбачає в 

ній передумову обгрунтування тієї чи іншої науки, відзначає період 

новочасної філософії і вбачає заслугу Ф. Бекона, Р. Декарта у актуалізації 

питань методології наукового пізнання. М.Ренненкампф позначає період 

кін. XVIII – поч. XIX ст. маркером універсального значення філософії 

вплив якої подекуди самовизначав зміст «юридичних енциклопедій». 

Період з 1850 р. М. Ренненкампф оцінює як негативний для розвитку 

правознавства, адже він характеризується утриманням від впливу 

філософських систем і марними спробами звести підгрунття права на тлі 

історичних передумов, що має свої негативні наслідки, а саме призводить 

до «еклектизму». Таким чином, у філософсько-правовому вченні 

М.Ренненкампфа філософія розглядається у якості підгрунття та критерію 

науковості правознавства. Дані умовиводи підтверджують наше висхідне 

положення, згідно якого ми мовимо про вітчизняні філософсько-правові 

концепції не як поодинокі спроби тлумачення історії та теорії права, а як 

цілісний і самостійний  розділ вітчизняної філософії та культури,  

об’єднаний довкола спільного предметного поля. Від осмислення 

особливостей філософсько-правових досліджень К.Неволіна, 

С.Орнатського, М.Хлєбнікова та розвитку цих положень у філософсько-

правовій концепції М.Ренненкампфа перейдемо до з’ясування підвалин 

вітчизняної філософсько-правової школи у контексті вчення Є. 

Трубецького.  

 

 

Розділ 4.  Філософсько-правова школа Університету св. 

Володимира у вітчизняній філософській культурі XIX - поч. XX ст. 

  Метою даного розділу є теоретична реконструкція засадничих 

положень філософсько-правового вчення Є. Трубецького, з’ясування ролі і 

місця філософії у контексті даного вчення. На прикладі реконструкції 



філософсько-правової концепції Є. Трубецького ми спробуємо 

проілюструвати поступ вітчизняної філософсько-правової думки. 

Сконцентруємо увагу на тих вузлових питаннях в концепції                         

Є. Трубецького, які з очевидністю вказують на його долученість до 

сумісної традиції вітчизняної філософсько-правової думки. Насамкінець 

проаналізуємо філософсько-правове вчення Є. Спекторського, яке свідчить 

про якісний поступ вітчизняної філософсько-правової традиції від 

«сліпих» запозичень до створення власних систем.  

В даному контексті не можемо не пригадати В.Зеньковського, який 

аргументовано відкидав усі закиди стосовно вітчизняної філософії, які 

зводяться до тез про її несамостійність, схильність до еклектики, прямих 

запозичень, «сліпого поклоніння» перед взірцями. На противагу їм,            

В. Зеньковський стверджував, що у строкатому розмаїтті історій культури 

будь-якої країни можна віднайти твори, поява яких зумовлена сторонніми 

запозиченнями. Це не є недоліком, а, навпаки, свідчить про розвиток 

національних філософій, адже вони не просто ретранслюють 

загальновідомі положення, а критично їх переосмислюють та оцінюють ті 

чи інші положення, виходячи із контексту та у відповідності із запитами 

спільноти сьогодення. Відповідно, якщо й згадують загальновідомі твори у 

своїх наукових розвідках, то з метою «…відзначити на екрані історії і 

темні їх сторінки» [54, c.23]. Себто, вітчизняна філософія не є архівом 

видатних імен, її мета полягає не лише в накопиченні певного матеріалу, 

його ретрансляції у відповідності із схоластичним взірцем, а оцінюванні з 

точки зору власного запиту, враховуючи контекст, в якому функціонують 

ті чи інші ідеї, концепти, положення. Історик філософії звертається до 

тексту із запитом, який є актуальним для його філософської традиції. Саме 

із таким запитом ми і звертаємося до філософсько-правового вчення 

Є.Трубецького. 

4. 1. Філософсько-правові погляди Є. Трубецького 

Аналізуючи становлення філософсько-правової думки в Університеті 

св. Володимира неможливо оминути увагою постать видатного вченого-



князя Євгенія Миколайовича Трубецького (1863-1920). Його перу 

належать наступні роботи: «Рабство в стародавній Греції» (1886); «Історія 

філософії права (давньої і нової) (Київ, 1894); «Філософія Ніцше: 

Критичний нарис» (1904); «Лекції по історії права» (1907); «Соціальна 

утопія Платона» (1908); «Енциклопедія права» (1908); «Світогляд 

В.С.Соловйова» (у 2 томах, 1912-1913); «Смисл життя» (1918) та ін. Також 

відомо про низку етюдів Є.Трубецького, які переважно були надруковані у 

часописі «Питання філософії і психології», наприклад «Політичні ідеали 

Платона і Аристотеля» та «Філософія права професора Л.Петражицького». 

В Університеті св. Володимира він читав курси із енциклопедії права та 

історії філософії права. За оцінкою В.Зеньковського, погляди 

Є.Трубецького не були занадто оригінальними, однак вирізнялися 

манерою письма, чіткістю формулювань і послідовністю викладу 

матеріалу, де він «завершує» та коригує погляди В.Соловйова [54, c.758].  

Навівши оцінку творчості Є.Трубецького В. Зеньковським за якою 

його погляди щодо історії філософії права не відзначаються самостійністю, 

нам доведеться спростувати її на прикладі осмислення ним філософсько-

правових поглядів В. Соловйова, де йому вдалося не лише критично 

переосмислити погляди В.Соловйова про державу і право, але й їх суттєво 

доповнити. Більше, представити на її «уламках», які лишились після його 

нищівної критики, власну філософсько-правову систему. 

Для того, аби з’ясувати специфіку його інтересів та прослідкувати 

становлення його філософського смаку, нам слід відтворити деякі із 

сторінок його біографії. Є. Трубецькой зазнав впливу свого старшого брата 

- Сергія Миколайовича Трубецького (1862-1905). 

Вихідці з давнього князівського роду при різниці у віці в один рік їм 

була притаманна не тільки братська любов один до одного, але і спільність 

інтересів. Виховуючись у строго християнському православному дусі 

учнями Калузької гімназії захопилися нігілізмом, самостійно приступили 

до вивчення філософії, простудіювавши «Історію філософії» Куно Фішера, 

твори Платона і І.Канта, які читали в оригіналі. Знайомство з поглядами 



О.Хомякова і В.Соловйова повернули братів до християнської традиції і 

після закінчення гімназії вони одночасово вступають на юридичний 

факультет Московського університету (1881). Після року навчання шляхи 

братів розходяться у виборі наукових інтересів. С.М.Трубецькой 

переводиться на історико-філологічний факультет, де була єдина на той 

час кафедра історії філософії в Російській імперії, а Є.М.Трубецькой 

залишається на юридичному, спеціалізуючись в галузі історії та філософії 

права, від найшовши прийнятний для себе синтез права і філософії 

ґрунтовно вивчаючи твори Й.Фіхте, Ф.Шеллінга, Г.Гегеля, античну та 

церковну філософію Святих Отців. Окрім філософії і права жваво 

цікавився мистецтвом, іконописом. Самі ці сфери духовної творчості стали 

тими пріоритетними напрямами, які знайшли своє відбиття у розмислах Є. 

Трубецького, де філософія стала для нього не просто захопленням, а 

визначила його становлення як науковця і мислителя. Особливий вплив на 

нього мали погляди В.Соловйова після зустрічі з яким він стає не тільки 

послідовником, але і пропагандистом його «філософії всеєдності». 

Після закінчення університету шляхи братів остаточно розходяться. 

С.Трубецькой залишається в університеті, де згодом займає кафедру 

філософії і стане його першим виборним ректором, а Є.Трубецькой 

переїздить у Ярославль, зайнявши посаду приват-доцента Демидівського 

юридичного ліцею. Поєднуючи викладацько-педагогічну роботу з 

науковою він в 1890 р. захищає магістерську дисертацію на тему 

«Релігійно-суспільний ідеал західного християнства в V ст. Світогляд 

Блаженного Августина», яка поєднувала в собі смисли історії богослов’я і 

філософії, а в 1897 р. докторську – «Релігійно-суспільний ідеал західного 

християнства в XI ст. Ідея Царства Божого у Григорія VII і публіцистів 

його часу». В цьому ж році він отримає звання професора і розпочинає 

викладання в Університеті св. Володимира. 

За Статутом 1884 р. курс філософії скорочувався до 2 годин на 

тиждень, але професорам дозволялося читати й інші більш широкі курси. 

Між тим, відкриття в Університеті нових кафедр, інтенсифікація 



навчального процесу робили це практично не можливим. Саме за цих умов 

формується новий тип професорів гуманітарних наук і філософії, які щоб 

підняти науковість своїх дисциплін та інтерес до них шукають нові форми 

роботи зі студентами: організація лабораторій, семінарів, написання та 

обговорення рефератів, читання публічних лекцій як в Університеті, так і 

поза його стінами, зібрання студентів у себе на квартирах з обговоренням 

актуальних проблем своїх наук. Саме представником такого нового типу 

професорів поряд з Г.Челпановим, О.Гіляровим, С.Булгаковим став 

Є.Трубецькой. Як згадує Д.Заславський лекції з філософії права 

Є.Трубецького полонили студентів і збирали великі аудиторії його 

прихильників: «Він приваблював не лишень змістом своїх лекцій, а й 

своєю манерою читати і своєю особистістю» [43, c.172]. Під час читання 

лекції професор вступав у діалог зі студентством, торкався актуальних тем, 

запровадив такий вид роботи як читання рефератів перед великими 

аудиторіями, які викликали жваві обговорення та диспути серед 

студентства, що палко відстоювали свої погляди. 

Слід зазначити і про стиль розмислів Є. Трубецького, більшість його 

робіт із якими нам вдалося ознайомитись, мають чітку структуру, 

підпорядковані єдиній меті викладу матеріалу, у них домінує 

філософський понятійно-категоріальний апарат, зокрема такі поняття як: 

іманентність, антиномія, абсолютний синтез, судження синтетичні, 

гносеологія, онтологія і т.ін. У праці «Смисл життя» Є.Трубецькой 

наголошує, що смисл - це така категорія, що має набути значущість для 

усіх, стати «всезагальною думкою про щось», бути позбавленою елементів 

психологізму і будь-якого суб’єктивного забарвлення. Для нього важливо 

було віднайти значення істини, що з необхідністю виражена у 

«всезагальній і безумовній формі» [166, c.8]. Дана робота є підсумком його 

світоглядних настанов та спробою віднайти і сформулювати смисл 

людського буття, який розкривається у відтворенні власної людської 

подоби у відповідності із божественною, це і є «…справжньою, 



субстанційною і творчою справою, до якою покликана людина» [166, 

c.231].  

Показовим у вищенаведеному може свідчити і двотомне видання 

«Світогляд В. Соловйова» [165], яка,  за оцінкою А.Лосєва, є однією з 

найкращих праць, присвячених осмисленню творчого надбання 

В.Соловйова. Завдання Є.Трубецького не зводилось до «сліпого 

поклоніння» перед вченням свого вчителя, а було спробою зрозуміти його 

та дати йому об’єктивну оцінку, себто застосувати «іманентну критику», 

яка відокремлювала б передсуди минулого від ідей, які є актуальними і в 

контексті сьогодення.  

Зазвичай, охопити весь корпус праць Є.Трубецького практично 

неможливо тому ми зупинимося на розгляді ним вчення про право і 

державу, яке суголосне нашому дослідженню. Почнемо з того, що як один 

з моментів філософсько-правового знання Є.Трубецькой здійснює 

критичну переінтерпретацію вчення В.Соловйова спираючись на наступну 

дихотомію права (за В.Соловйовим): «право є свобода, обумовлена 

рівністю» [165, c.164]. Таке визначення права спровокувало Є.Трубецького 

оцінити знання В.Соловйова у сфері права як «дилетантські» [165, c.167]. 

Критичні зауваги щодо розуміння права В. Соловйовим Є. Трубецькой 

зводить до наступних пунктів: по-перше, саме визначення права є 

некоректним, оскільки свобода є однією із ознак права, однак у вченні 

В.Соловйова відсутнє розмежування «свободи як реальної сили або 

властивості реальної психофізичної особи» [165, c.167] від свободи як 

змісту права. Звідси, очевидно, що змістом права є лишень свобода 

зовнішня. Таким чином, за оцінкою Є.Трубецького, перша ознака права – 

свобода, некоректно тлумачиться В.Соловйовим, а друга складова права – 

рівність, вживається В.Соловйовим довільно, себто без врахування 

контексту.  

По-друге, В.Соловйов вважає висхідною тезу, що усі люди є 

вільними істотами і не припускає жодних виключень із цієї аксіоми, не 

враховуючи того, що існує нерівність в залежності від віку, або гендерної 



приналежності, бо що не усі люди є дієздатними. Поняття ж нерівності 

В.Соловйов ототожнює із неправдою, що свідчить про змішання права з 

моралю. Тобто, В.Соловйов припускається термінологічної плутанини, яка 

є неприпустимою для розуміння предмету права, а нечітке розмежування 

ним сфер права, їх невизначеність унеможливлюють визначеність самого 

предмету. Є. Трубецькой критикує запозичення В.Соловйовим ідей 

А.Шопенгауера, який вважав право за частину моральності нижчого 

щаблю, звідси, з очевидністю дізнаємося про природу походження 

визначення В.Соловйова, що право є мінімумом добра. Є. Трубецькой 

підкреслює, що право, в цілому, завжди є двояким - позитивним і 

негативним, як і будь-яке із його базових понять. Звідси викликає подив те, 

що В.Соловйов, який ототожнював право із моралю, будує право 

виключно на принципах «негації» - «не нашкодь», «не відбери», 

залишаючи осторонь такі принципи моралі, як «допоможи» [165, c.169], 

«віддай». Пригадаймо, що критичні зауваги щодо філософсько-правового 

вчення І. Канта стосувались саме такого ж «негативного» визначення права 

через принцип «негації» - «не обмежуй», «не сприймай». В свою чергу, 

визначення права через заборони є лишень першим щаблем сходження ідеї 

права у концепції Г.Гегеля, який іменує його «абстрактним правом».  

По-третє, до числа очевидних прогалин В.Соловйова Є.Трубецькой 

зараховує змішання ним ідеалів із самою дійсністю. Так, В.Соловйов 

продовжує плутанину понять і не розрізняє «право, яким воно є» від того, 

яким «воно має бути». Зазвичай право має бути спрямованим на такі 

моральні чесноти, як добро, має визнавати гідність людини, однак 

дійсність спотворює ці ідеали. Якщо не враховувати того, що є порушення 

норм моралі, прав людини, тоді це елементарно суперечить фактам історії. 

Є. Трубецькой, продовжуючи таку логіку, висновує, що якщо виходити із 

морального абсолюту, гідності і свободи людини, рівності усіх, то як, тоді 

розглядати римське право [165, c.170]. Також В. Соловйов не розмежував 

природне від позитивного права, під дихотомію права як «свободи 



обумовленою рівністю», В. Соловйов звів все право в цілому, а «рівність 

прийняв за формальну ознаку позитивного права» [165, c.170].  

Як бачимо, критичні зауваги щодо поняття права у вченні                  

В. Соловйова спричинені плутаниною понять, починаючи від визначення 

права, некоректного висвітлення його складових, які є суперечливими, - 

свободи та рівності, до змішання ідеалів із самою дійсністю, ототожнення 

природного і позитивного права. Окрім вчення про права у В.Соловйова є 

ще й вчення про державу, яке за оцінкою Є.Трубецького зазнало 

«фатального впливу Шопенгауера», чиї погляди, за визнанням 

Є.Трубецького є застарілими та неактуальними, про що у вітчизняній 

традиції останній пригадує Б. Чичеріна, який аргументовано представив 

загально відоме положення, згідно якого ціль держави не зводиться 

лишень до правового забезпечення, а виконує ще й адміністративні функції 

управління суспільними інтересами. Б.Чичеріна (1828-1904) [182], якого 

ми не одноразово згадуємо у нашому тексті, В.Зеньковський зараховує до 

лав «пізніх гегельянців», який вчився на юридичному факультеті, однак 

неабияк захоплювався філософією. До речі, філософії він, як і 

М.Ренненкампф, відводив роль освітньої функції, багатий матеріал якої 

дозволяє сформулювати судження про ті чи інші галузі наукового 

пізнання. За його власним переконанням, кому не вдалося «засвоїти логіку 

Гегеля, той ніколи, не буде філософом» [54, c.578]. Відповідно, мовлячи 

про філософсько-правове вчення Г.Гегеля у межах другого розділу даного 

дисертаційного дослідження, ми з необхідністю мусили звернутися до 

тексту «Науки логіки», яка, на нашу думку, є пропедевтикою або ж 

граматикою філософської системи Г.Гегеля вцілому. Оригінальність 

Б.Чичеріна виявилася у його спробі побудувати власну систему - 

вибудувати на тлі філософії Г. Гегеля основи персоналізму і в цьому 

виявити прихильність радше до «Канта та Фіхте, аніж до Гегеля» [54, 

c.578]. Послуговуючись філософією Г.Гегеля, він розбудовує свою власну 

систему, примітно відхиляючись від філософії Г.Гегеля у питаннях 

Абсолюту, проблеми людини, водночас намагається запозичити стиль 



філософування, який виражається в його прихильності до систематичності, 

внутрішньої цілісності та послідовності викладу матеріалу [54, c.583]. 

Щодо спроби наслідувати стиль письма, відзначились і К.Неволін та ін., і в 

цьому є певна перевага, що виявляється в чіткому викладі матеріалу та 

прискіпливій увазі до понять. Саме у осмисленні сутності права 

найвиразніше був сформульований персоналізм, який в його інтерпретації 

поставав як наявність абсолютного начала в кожній людині, як єдиному 

центрі «сили і діяльності» [54, c.588]. Погляди Б. Чичеріна, хоча і є 

оригінальними, однак все ж таки розчиняються у формі філософії Г.Гегеля, 

що й уможливило специфічну систему «персоналізму у сухій формі 

гегельянства» [54, c.589]. 

На відміну від вищенаведеного Є.Трубецькой підкреслює, що 

держава не тільки «розмежовує інтереси, але й піклується про спільні 

користі і потреби» [165, c.171]. Стосовно визначення ролі і завдань 

держави В.Соловйовим воно є звуженим та суперечить його ж власному 

задуму про теократичну концепцію держави. Закиди Є.Трубецького щодо 

вчення про право і державу В.Соловйова стосуються і рекомендацій у 

вивченні якісної літератури. На думку Є.Трубецького, слід було читати 

найбільш раціоналістичне із усіх відомих вчень про державу – Гегеля, для 

якого «держава є повним об’єктивним здійсненням абсолютної ідеї і 

досконалим втіленням моральності» [165, c.173]. Дана цитата відіграє 

ключову роль у підсумку нашого дослідження, адже вказує на те, що 

Є.Трубецькой почасти був послідовником Г.Гегеля, відповідно 

продовжував лінію розмислів вітчизняної філософсько-правової думки. Не 

може бути й мови про безумовну значущість держави, якщо зводити її 

роль тільки до запровадження права, до чого і вдався В.Соловйов. Попри 

таку обмежену роль держави, його задум був масштабним і обумовлював 

проект «великого синтезу, який мав охопити усі сфери людського життя», -  

спілку релігії і держави. Тобто, за В.Соловйовим земне життя має 

відповідати принципу всеєдності і припускає органічне і вільне 

підпорядкування людської спільноти теократії. Виходячи із такої логіки, 



Є.Трубецькой формулює низку питань-протиріч, зокрема як можна 

примирити ідею такої монолітності віросповідання із свободою? Чи 

можливо в цілому світі віднайти державу, в якій уся громада сповідує 

єдину віру? І де тоді свобода вибору і права невіруючих? Саме такі 

питання і викривають утопічність задуму В.Соловйова, адже не можна в 

дійсності віднайти суспільство віруючих. Нам слід розбудовувати правове 

суспільство, звідси ідея «свободної теократії» є утопією, «немає іншої 

теократії, окрім примусової» [165, c.ІV]. 

Є.Трубецькой досліджує філософію права засобами методології 

історії філософії права. Внутрішня логіка текстів мислителя ілюструє 

дослідження ґенези філософії права від античності до нового часу. 

Зокрема, у межах «Історії філософії права (нової)» (Київ, 1898) [162], 

Є.Трубецькой критично переосмислює різні філософські системи, 

присвячені розмислам про державу, право і місце людини у філософії 

Нового часу. На думку дослідника, усіх новочасних мислителів об’єднує 

заперечення середньовічної схоластики, однак представникам нового часу, 

за оцінкою мислителя, бракує чітко сформульованого методу пізнання. 

Звідси автор оцінює думки новочасних мислителів подекуди як 

несамостійні, яким попри заперечення авторитету церкви, так і не вдалося 

позбутися залежності від прямих запозичень взірців думки античності. І Є. 

Трубецькой у даному контексті відзначає лише двох мислителів як таких, 

що сформулювали питання про метод пізнання, а саме Ф.Бекона та 

Р.Декарта. Пригадаймо, що і М.Хлєбніков, і М.Ренненкампф відзначили 

саме цих двох мислителів. М.Хлєбніков позначив їх роль у напрацюванні  

методу, який і є ядром наукового поступу, а М.Ренненкампф вбачав їх 

заслугу у тому, що вони заклали підвалини «юридичних енциклопедій». 

[162, c.31]. Вищезазначені змістовні особливості «Історії філософії права» 

свідчать про пріоритет наукових пошуків Є.Трубецького - методологію 

наукового пізнання, що має визначати внутрішню логіку будь-якої 

наукової розвідки. Звідси, задачу історика філософії, мислитель вбачає у 

дослідженні історико-філософських ідей, концепцій, систем відносно 



минулого і майбутнього історичного поступу на чому у свій час 

наголошував К.Неволін вважаючи, що призначення філософії полягає у 

вивченні досвіду минулого і поєднанні його із дійсними, новими запитами. 

На думку Є.Трубецького, мета філософа права - вказати на ідейні витоки, 

оцінити їх і тим самим передбачити розвиток майбутньої думки. Перш ніж 

проілюструвати ідейні підвалини та смислові особливості тексту 

«Енциклопедії права» (Київ, 1901) [163], варто сфокусувати увагу на 

змістовному акценті розвитку вітчизняної філософської думки.  

Вітчизняному та російському інтелектуальному середовищу того 

часу була властива книжна культура «Енциклопедій права», зокрема 

Є.Кузнецов [85] відзначає вплив європейських взірців енциклопедій на 

формування і становлення російського філософсько-правового дискурсу, 

зокрема «Універсальної енциклопедії права» Гінніуса (1638). Так, в Росії 

(Московському університеті) почали викладати навчальну дисципліну - 

енциклопедію права у ХVIII ст. німецькі правознавці Ф.Г.Баузе і 

Й.Пургольд. Вище зазначені чинники вплинули і на появу в ХІХ ст. 

перших російських робіт: «Юридична граматика» Правікова (1803), 

«Енциклопедія законознавства» К.Неволіна (1839), «Юридична догматика» 

М.Капустина (1868), «Нариси юридичної енциклопедії» М.Ренненкампфа 

(1880) [85, c.99]. Втім, їх зміст подекуди виходив за межі конспективного 

викладу матеріалу, що передбачено жанром енциклопедій. Оскільки у 

структурі навчальних дисциплін того часу, що викладалися у вищих 

навчальних закладах, домінувало догматичне право, відповідно 

найменування праць мало відповідати формі «Енциклопедії права», хоча 

зміст багатьох праць, що видавалися під цією назвою, виходить за межі 

кодифікованого права, його радше можна віднести до філософії права. 

Варто зазначити, що як жанр наукової літератури, «енциклопедії права» 

піддавалися критиці і самими філософами права, зокрема 

Й.Михайловським (1867-1920), який до речі закінчив юридичний 

факультет Київського університету та був професором Томського 

університету. Філософ права твердив, що попри педагогічне призначення 



енциклопедій, їх конспективний виклад значного масиву матеріалу - 

локанічно і осмислено, все ж таки констатував їх негативний вплив. 

Йдеться про шкоду енциклопедій права для педагогічних і наукових цілей, 

енциклопедії права є «складними, марними, шкідливими», їх шкідливість 

полягає в тому, що студент сприймає декілька «основних понять поданих в 

біглому, догматичному вигляді», що радше унеможливлює вироблення 

культури самостійного мислення, аніж допомагає систематизувати знання 

[99, c.62]. 

На нашу думку, саме «Енциклопедія права» (Київ, 1901) 

Є.Трубецького присвячена розкриттю сутності філософії права, і аж ніяк 

не обмежується конспективним оглядом надбань минулого. Згідно 

переконань мислителя, стрижень філософії права – природне право, яке 

«тотожне приписам моральним», звідси «природне право є синонімом 

морально належного в праві» [163, c.266-267]. Значення філософії права 

виявляється в критичній рефлексії діючого права з точки зору ідеалу. 

Таким чином, філософію права Є.Трубецькой зводить до ідеї природного 

права, що є взірцем розумно-морального порядку. Мислитель критично 

переосмислює вчення про природне право, зважаючи на його переваги та 

враховуючи його недоліки. До числа останніх, себто недоліків, належить 

сприйняття природного права як «кодексу незмінних правил». Вважаючи 

таке сприйняття природного права помилковим Є.Трубецькой підкреслює, 

що, навпаки, природному праву, слід враховувати багатоманіття проявів 

історичної дійсності, місця, ситуації і часу. Єдиною незмінною складовою 

природного права, на його думку є засадниче положення про те, що 

зовнішня свобода особи має бути обмеженою свободою інших осіб, усі 

інші складові природного права є мінливими.  

У своєму твердженні про те, що окрім зовнішньої свободи особи, 

обмеженою свободою інших осіб усі інші складові природного права є 

мінливими Є.Трубецькой був не поодиноким. Для підтвердження 

висловленого можна навести погляди Й.Колера (1849-1919), професора 

Берлінського університету, прибічника підходу тлумачення права як 



«елемента культури». До речі варто відзначити, що один із значущих 

доробків Й.Колера, що мовою оригіналу звучить як «Rechtsphilosophie und 

Universalrechtsgeschichte, in Holtzendorff, Enzyklopadie der 

Rechtswissenschaft», що вийшла друком - 1904, а друге перевидання – 1913 

була перекладена Н.К.Спренглером того ж 1913 і видана саме в Києві. Так, 

ідея незмінного, вічного права, на думку мислителя, суперечить самому 

життєсвіту людей як явищу культури, а  основна місія філософії права 

виявляється в тому, аби «намалювати картину еволюції права взагалі» [79, 

c.16]. Тобто, філософія права має виявити значущість правового порядку у 

контексті історико-філософської тяглості і виявити її роль відносно 

масштабу інших культур, традицій, відповідно контекстів і специфіки їх 

змістовного наповнення. Право є динамічним утворенням живого 

соціального організму – спільноти, що постійно розвивається і відповідно 

змінюється, а право, в свою чергу, має реагувати на запити сьогодення, а 

не бути архаїчним кодексом вічного, незмінного та священного. Усе 

змінюється  відповідно до умов дійсності і запитів спільноти, які залежать 

від культури її мислення, а завдання права – «встановити гармонію між 

зовнішньою свободою індивіда і благом суспільства як цілого» [163, 

c.269]. Ж.-Л.Бержель, французький теоретик права, зазначив, що право – 

це  «мистецтво, яке полягає в покращенні соціальних відношень шляхом 

формулювання справедливих правил гри і їх застосуванні…»[16, c.21], 

маючи на увазі те, що ідеали сприяють впорядкуванню практик життєсвіту 

у відповідності до взірця розумно-етичного порядку, що зумовлено 

пріоритетом не того, що є, а того, що «має бути» як належне. Попри 

зорієнтованість права на те, що «має бути» важливо не втрачати зв‘язок з 

запитами практик життєсвіту. На що як уже зазначалось вказував і 

Г.Шершеневич (1863 – 1912), професор Казанського та Московського 

університетів критикуючи філософів, за те, що останні перетворили право 

на «додаток практичної філософії» [186, c.26].  

В загальному, філософія права, попри свою зумовленість і орієнтир 

на ідеальний взірець, має враховувати мінливість і умовність 



кодифікованого, діючого права та збалансовувати вічні ідеали із рівнем 

вимог і викликів суспільства: «Природне право – не кодекс вічних 

заповідей, а сукупність моральних, правових вимог різних для кожної 

епохи і нації» [163, c.272]. Відповідно, природне право через його 

мінливий характер не можна зафіксувати в «шаблоні, ані кодексі готових 

істин», довкола нього ведуться суперечки, звідси запровадження 

позитивного права, що є діючим, набуває статусу необхідного. Природне 

право є критерієм для оцінки позитивного права, пробуджує критичне 

мислення, і провокує до виявлення суперечностей у діючому праві і, 

відповідно, оцінці його з точки зору ідеалу, зокрема «правди».  

Задача філософії права - виявляти суперечності у просторі 

монолітності і спрямовувати оптику дослідження до досвіду практик 

соціального буття. Вивчення філософії права, за словами 

Й.Михайловського (1867-1920), «рятує від двох крайнощів»: як від 

«поклону» перед пануючим правом, так і від необґрунтованого та 

подекуди «легковажного» його заперечення [99, c.35]. 

Підсумовуючи вищевикладене можемо стверджувати, що                  

Є. Трубецькой як і М.Хлєбніков та М.Ренненкампф був прибічником 

школи природного права, вважаючи, що стрижень філософії права – 

природне право, яке «тотожне приписам моральним», а значення філософії 

права вбачав у критичній рефлексії щодо діючого права з точки зору 

ідеалу. Таким чином, філософію права Є.Трубецькой зводив до ідеї 

природного права, що є взірцем розумно-морального порядку. Завдяки 

критичному відношенню до попередніх етапів розвитку правознавства 

йому вдалося не тільки розкрити їх дійсне значення, але і вийти з полону 

своїх попередників у тому числі свого вчителя В.Соловйова і 

сформулювати власну філософсько-правову систему, яка доводить свою 

актуальність для сьогодення.  

Завершуючи розгляд стану та спрямованості філософії права в 

Університеті св. Володимира правомірно зупинитися на розгляді поглядів 

останнього його ректора Є.Спекторського. Із встановленням радянської 



влади Університет св. Володимира стає робітничим, потім робітничо-

селянським, а в 1920 р. реформою наркома освіти М.Гринько українські 

університети (Харківський, Київський, Одеський) ліквідуються і 

перетворюються в інститути Народної освіти (ІНО), функціонуючи в такій 

іпостасі до 1933 р. Перейдемо до осмислення філософсько-правового 

вчення ще одного із професорів Університету св. Володимира, що 

дозволить відтворити історичний контекст становлення і розвитку 

вітчизняних філософсько-правових традицій. 

 

 

 

4. 2. «Імперативна юриспруденція» vs «юридична    

справедливість» у контексті філософсько-правового вчення 

Є.Спекторського 

Євген Васильович Спекторський (1875-1951) був ректором 

Університету св. Володимира (1918-1919 рр.). Він також є адептом 

європейської освіченості, адже 1893 р. вступив на юридичний факультет 

Варшавського університету, у стінах якого підготував дослідження на 

ступінь кандидата права за наступний доробок : «Жан – Жак Руссо як 

політичний діяч» (у 1898 році), а з 1917 – доктор державного права. Захист 

зазначеного доробку обумовлював ґрунтовне знання ним філософії Нового 

часу. Після успішного захисту він продовжив кропітку наукову працю у 

провідних західноєвропейських бібліотеках - «впродовж 1901-1903 

студіював право за кордоном у бібліотеках Парижа, Берліна, Геттінгена, 

Гейдельберга» [43, с.220]. У 1903 року – приват-доцент кафедри 

енциклопедії та історії філософії права у Варшавському університеті, а з 

1913 – професор кафедри філософії права Університету св. Володимира. 

Життєвий шлях Є.Спекторського є досить насиченим та відзначений 

різнобарвною географією. Після еміграції з Києва був професором і 

Белградського та Люблінського університетів, викладав у Карловому 

університеті, згодом був запрошений до Нью-Йорку з метою організації 



Духовної академії. З багатогранної діяльності Є.Спекторського нас будуть 

цікавити його філософсько-правові погляди за уваги на те, що як юрист він 

був одним з організаторів і головою Київського філософського товариства, 

яке потім було об’єднане з релігійним товариством функціонуючи як 

філософсько-релігійне, ставши третім після Московського та 

Петербурзького (1907-1917) [46, c.114]. У Києві товариство функціонувало 

переважно у науково-дослідницькому аспекті. Стосовно власних 

філософсько-правових поглядів Є.Спекторського, то вони представлені в 

наступних його працях: «Юриспруденція і філософія» (Москва, 1913) 

[154], «Посібник до лекцій з історії філософії права» (Київ, 1918) [153].  

Як було показано у попередніх розділах вітчизняним представникам 

філософії права завжди було властиве усвідомлення того, що вона дає 

масштабність і глибину погляду, що дозволяє пізнавати причини причин. 

Іншими словами, філософія права є критичною рефлексією, що долає 

обмеженість спеціальних юридичних наук і дає оцінку пануючому стану 

справ. З усвідомленням вказаного Є.Спекторський критично переосмислює 

сучасну йому юридичну літературу, висновуючи, що остання страждає на 

догматизм і «спрощений світогляд», є так званою «імперативною 

юриспруденцією - юриспруденцією велінь» [154, c.383]. Відповідно за 

умов імперативного підходу до права його розвиток неможливий, і 

мислитель пропонує замінити догматичну, імперативну юриспруденцію на 

«юридичну справедливість», що спрямована на соціальні відносини. У 

даному контексті варто відзначити критичну позицію О.Гьоффе щодо 

імперативної теорії права, адже «радикальний позитивізм», згідно якого 

«не правда, а авторитет творить закон» („nicht die Wahrheit, sondern eine 

Autorität macht ein Gesetz“) [199, c.35] є неприйнятним для правової 

впорядкованості («Rechtsordnung»). Логіка імперативного правознавства 

зводиться до самообгрунтування сили норми, що кодифікується у формі 

повелінь, значущість яких підсилена авторитетом і має викликати страх 

перед законом відповідно стимулювати послух, зрештою забезпечувати і 

втілювати правовий порядок в дійсності. Отже, модель імперативного 



права постає наступним чином: повеління - страх перед законом – послух - 

правовий порядок. За О.Гьоффе право має уособлювати принцип 

справедливості, а мотивом дотримання законів має бути не страх, а 

переконання, не силовий контроль, а сумління. 

Дотримуючись вищенаведеної точки зору Є.Спекторський ключовим 

моментом в «юридичній справедливості» вичленовує зближення права з 

життєсвітом. Право працює із соціальним досвідом в конкретному 

життєсвіті, а не моделює штучні приписи для «соціальних манекенів» [1, 

c.158] (М.Алексєєв). Імперативна юриспруденція є схоластичним 

ремеслом, що відтворює ідеали, які не відповідають запитам життєсвіту, а 

є «автоматично» строгим правом велінь. Зважаючи на вищезазначені 

умови, Є.Спекторський вважає за необхідність перехід до пізнання 

соціального буття. Мислитель вважає, що будь-який банальний різновид 

юридичного ремесла має своїми підвалинами філософської значущості і 

глибини, оскільки «в діяльності суду є і етика, і метафізика, і навіть теорія 

пізнання, словом, уся філософія» [154, c.385]. Таким чином, дослідник 

приймає до розгляду філософію у трьох фундаментальних розділах, а саме 

етичному, метафізичному і гносеологічному. Право, згідно поглядів 

мислителя, має не стільки культурне, скільки моральне забарвлення. 

Відповідно реальність правової норми виявляється в тому, що вона діє не в 

«сенсі wirken, а в сенсі gelten», право має працювати лише з дійсністю 

моральною (das Geltende) [154, c.403].  

При зверненні до першодруків Є.Спекторського неважко помітити, 

що етику, метафізику, гносеологію він відзначає як вкрай необхідні 

складові вивчення феномена права, а відсутність інтересу до філософії 

вважає ознакою невігласів [154, c.406]. Мислитель пов’язує філософію 

безпосередньо з практиками життєсвіту, з метою чого послуговується 

трьома ґрунтовними розділами філософського знання, які покликані: по-

перше, сприяти масштабності сприйняття, по-друге, критично 

переосмислювати діюче право, по-третє, оцінювати останнє (право – 

В.Омельченко) з точки зору моралі. Філософія дає критерій для оцінки 



права, виявляє його внутрішні суперечності і долає догматизм приписів, 

що несуть досвід передсудів і не є ефективними для життєсвіту. При цьому 

дослідник не відкидає метафізику як абстрактний пошук 

трансцендентального, а навпаки, проголошує за необхідність вихід за межі 

обмеженого наукового досвіду і пропонує оцінку феноменів дійсності з 

позицій розумно-моральних начал. Історія філософії цікавить мислителя з 

точки зору вивчення ґенези проблем, їх формулювання. Останнє і є 

ознакою актуалізації проблемного підходу до вивчення досвіду минулого, 

а не обмеження дослідження ілюстрацією «портретної галереї філософів». 

Звідси, робота з досвідом минулого, а саме історико-філософська 

реконструкція, передбачає не оцінку філософських поглядів того чи 

іншого мислителя, а таку герменевтичну настанову, як розуміння і 

тлумачення, «як» і «чому» є двома ключовими питаннями для історика 

філософії. Є.Спекторський підтримує споконвічну мудрість філософії, в 

якій запитання для філософа більш дорогоцінне аніж відповідь. Саме 

завдяки актуалізації питання філософія права відкриває горизонт смислів і 

значень. Історик філософії має справу з філософією Інших, де акт питання 

відкриває простір інтерсуб’єктивності, є підгрунттям діалогу 

інакомислячих [36]. Важливо перетворити монологи мовчазних текстів на 

діалоги, що можливе завдяки актуальному, живому запитанню, що не 

втратило зв’язок з життєсвітом.  

На підставі вищенаведеного доходимо висновку про те, що 

Є.Спекторський належав до представників вітчизняної філософії права, що 

засвідчується його спорідненістю із попередниками, дотриманням спільної 

традиції на визнання взаємозв’язку  права і філософії, широким 

використанням історико-філософського матеріалу для обгрунтування своїх 

позицій типових для розвитку і функціонування філософії права в 

Університеті св. Володимира.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

Відповідно до поставленої мети, дослідницьких завдань і обраної 

методології встановлено наступне: 

1.  Сучасний стан досліджень щодо осмислення предмету вітчизняної 

філософії права вказує на багатовекторність її потрактувань, розмаїття 

контекстів її розгляду. Предмет філософії права, по-перше, розглядають у 

контексті історико-філософської науки. По-друге, потрактовують як 

феномен соціальних процесів. По-третє, осмислюють, як антропологічний 

чинник. По-четверте, інтерпретують як складову практичної філософії 

включаючи онтологічний аспект. По-п’яте, реконструюють як етико-

аксіологічний феномен. По-шосте,  досліджують у структурі теорії права, 

зараховуючи її до циклу юридичних дисциплін.  

2. Вітчизняній філософсько-правовій думці ХІХ століття властиві такі 

специфічні риси як синтез ідей школи природного права та школи 

позитивного права, поєднання ідеального і дійсного, можливого і 

реального у межах онтології правової нормативності, творче наслідування 

і розвиток ідейного змісту та поняттєво-категоріального апарату німецької 

філософсько-правової традиції. Виходячи з нових дослідницьких позицій, 

ми стверджуємо, що вітчизняна філософія права характеризується 

критичним, аналітичним осмисленням підгрунття права. Звідси, право – це 

не лише буття норм у тілі кодексів, але головно, це – індикатор культури 

мислення спільноти. Право – це загальноусталена міжнародна мова 

світової спільноти. Право – це не боротьба інтересів, а боротьба цінностей. 



Отже, цілком очевидно, що раціональні засновки права неможливо 

осмислити виходячи лише з матеріалу таких його розділів як 

адміністративне, процесуальне і т. ін. Розумне пізнання права можливе 

лише завдяки масштабності філософії і залученню таких її розділів як: 

аналітика, герменевтика, антропологія і. т.ін. Таким чином, філософія 

права постає у якості пропедевтики відносно самого права. Відповідно, 

мета філософії права – проілюструвати умови можливості процесу 

«розуміння» права, яке б сприяло не лише його ідеальному, але й дійсному 

буттю. Оскільки, філософія – мистецтво роботи з поняттями, саме їй 

належить вказати на таку рису правової термінотворчості як бінарність. 

Так, свободи немає без відповідальності в межах онтології правової 

реальності, там, де є право є і обов’язки. Філософія права доводить, що 

право є єдино можливим середовищем розумного співіснування з Іншим 

на засадах рівності і взаємовизнання, прав і обов’язків, свобод і 

відповідальності.        

3. Основними історико-філософськими джерелами формування 

філософсько-правових вчень в Університеті св. Володимира стали 

філософсько-правові погляди І. Канта, філософія права Г. Гегеля, 

філософсько-правові концепції Ф. Савіньї та М. Сперанського.  

Філософсько-правові ідеї І. Канта набули критичного переосмислення 

й розвитку у філософсько-правовому вченні К. Неволіна. Критика К. 

Неволіним положень філософії права І. Канта спрямована на формалізм 

права та визначення сутності права через заборони, які, на нашу думку, не 

повністю властиві кантівській філософсько-правовій концепції. Поняття 

примусу у вченні І. Канта є лише відповідністю принципу універсальності 

і не вичерпує зміст поняття права в цілому. Філософська система Г. Гегеля 

є висхідним історико-філософським джерелом становлення вітчизняної 

філософсько-правової думки, у межах якої набувають розвитку ідеї про 

розумну державу, умовою можливості якої є всезагальне значення закону 

та ефективне функціонування державних інституцій.  



Важливим джерелом формування філософсько-правової думки в 

Університеті св. Володимира є полеміка між Ф. Савіньї та А. Тібо щодо 

імовірності створення єдиного Зведення законів, у якій А. Тібо відстоює 

позицію щодо можливості створення останнього, а Ф. Савіньї категорично 

відкидає таку можливість, що постає основою для формування нової 

правової школи.   

Філософсько-правові погляди М. Сперанського також мали вплив на 

формування «професорського покоління 1830 років», або ж «берлінських 

слухачів  1829-1831 років (терміни Д. Чижевського). М. Сперанський 

реалізовує ідею Ф. Савіньї про створення нової за своєю суттю і 

призначенням правової школи, представниками якої стають К. Неволін, С. 

Орнатський, М. Хлєбніков, М. Ренненкампф та інші. Теоретичним 

джерелом формування філософсько-правової традиції в Університеті св. 

Володимира стала ідея          М. Сперанського про необхідність дотримання 

вимог балансу щодо розподілу державних сил («системи стримувань і 

противаг»), яка покликана сприяти урівноваженню гілок влади, не 

допускати узурпації повноважень однієї з гілок влади. М. Сперанський 

розробляє та обґрунтовує філософсько-правову ідею підзвітності 

виконавчої гілки влади перед народом. Суттєвою частиною філософсько-

правового вчення М.Сперанського є положення про те, що дворянам як 

«вищій касті» належить роль посередника між народом та владою.  

4. Завдяки історико-філософській реконструкції вчень К. Неволіна,            

С. Орнатського, М. Хлєбнікова, М. Ренненкампфа у дисертації доведено 

продуктивність та застосовуваність для розв’язання сучасних актуальних 

проблем вітчизняної філософсько-правової науки концепції «філософії 

законодавства» К. Неволіна; закону як уособлення «всезагальних начал 

правди» С. Орнатського; вчення про «взаємозалежність моралі і 

нормативності у концепції природного права» М. Хлєбнікова; ідею про 

визначальну роль філософії для юридичної освіти у вченні М. 

Ренненкампфа. 



5. Серед основних філософсько-правових ідей К. Неволіна можна 

виокремити, по-перше, принцип репрезентації філософії як системи із 

чітко визначеним поняттєво-категоріальним апаратом; по-друге, 

прискіпливу увагу до ґенези понять та їх ясності; по-третє, вимогу 

об’єктивності, яка набуває і розкриває своє значення як всезагальність з 

позиції начал розуму;  по-четверте, чітко окреслене місце філософії 

законодавства у системі філософії права, розгляд її як самостійного розділу 

філософсько-правової науки. К. Неволін визначає зміст філософсько-

правової категорії «правди» як  закону, який набуває своєї дієвості через 

обов’язки та права. «Правда» є змістом для якого закон слугує логічно 

впорядкованою формою, що й дозволяє «правді» набути всезагального 

значення. Послуговуватись «правдою» (тобто законом) у суспільному 

житті означає застосовувати свою моральну компетентність, виявляти 

моральну зрілість відносно Іншого. Поняття закону в інтерпретації К. 

Неволіна є формою синтезу змісту природного права та ясної, чіткої і 

визначеної форми позитивного права.  

6. У дисертації доведено, що поняття «правди» є однією із тих 

особливих ознак вітчизняної філософсько-правової традиції. 

Специфічними рисами філософсько-правового вчення С. Орнатського є 

поєднання правового значення «правди» і морального значення «правди», 

яке дозволяє віднайти синтез природного та позитивного права. 

Однією з головних філософсько-правових ідей М. Хлєбнікова постає  

критика «формальних теорій права», різні лінії якої (німецька, англо-

французька) зводили поняття свободи до сутності права. Свобода є не 

більше, аніж форма, яка ще потребує наповнення змістом. Мислитель 

переконаний, що спочатку слід напрацювати зміст (ідейне наповнення, що 

об’єднує волю усіх), і лише потім віднайти форму (уособлення такого 

ідейного змісту). Вчений визначає філософію права як осердя ідей розуму з 

яких слід почерпувати смисли як настанови самої дійсності.  

М. Ренненкампф є одним із засновників традиції викладання 

«енциклопедії права»» у Київському Університеті св. Володимира. До 



головних ідей філософсько-правового вчення М. Ренненкампфа можна 

віднести застосування історико-філософської «логіки» у формуванні 

«енциклопедії права», яка передбачає відтворення специфіки рецепції 

філософських ідей у вітчизняному контексті. На думку М. Ренненкампфа у 

межах філософії права мають бути розрізненими «право, яким воно є» від 

«права, яким воно має бути». М. Ренненкампф, критикуючи школу 

природного права («ідеальність» системи природного права) продовжує 

пошук теоретичних шляхів синтезу концепцій природного і позитивного 

права.  

7. До числа основних методологічних ідей розвитку історії філософії 

права як напряму вітчизняної філософсько-правової думки слід віднести 

ідею методологічної співмірності дослідження історії філософії права та 

історико-філософської науки в цілому (Є. Трубецького) та ідею 

інтерпретації історії філософії права як складової практичної філософії (Є. 

Спекторського). 

8. У дисертації доведено, що концепція історії філософії права                     

Є. Трубецького має самостійний характер. На думку Є. Трубецького, 

запропоноване В. Соловйовим визначення права на основі категорій 

«свободи» і «рівності» є некоректним, оскільки у такому визначенні 

необґрунтовано ототожнюються психофізична свобода суб’єкта права та 

свобода як зміст самого права, тобто внутрішня та зовнішня свобода. 

Змістом права, згідно з позицією Є. Трубецького, є лише свобода 

зовнішня, а не внутрішня (психофізична). Таким чином, на думку вченого, 

перша ознака права – свобода,  яка некоректно тлумачиться В. 

Соловйовим, а друга складова права – рівність, вживається В. Соловйовим 

довільно, себто без врахування контексту. Є. Трубецькой критично 

ставиться до запозичення В. Соловйовим ідей А. Шопенгауера про право 

як частину моральності нижчого щабля. Є. Трубецькой розвиває 

методологічну ідею про те, що право в цілому завжди є бінарним: 

позитивним і негативним, причому ця бінарність властива будь-якому із 

базових понять права. Також важливе методологічне значення має ідея Є. 



Трубецького про недопустимість концептуальної амфіболії «права, яким 

воно є» та «права, яким воно має бути».  

9. Засадничим положенням філософсько-правового вчення                           

Є. Спекторського є методологічна ідея співвідношення «імперативної 

юриспруденції» та «юридичної справедливості». За умов імперативного 

підходу до права, його розвиток, на думку Є. Спекторського, постає 

неможливим, тому мислитель пропонує замінити догматичну, 

«імперативну юриспруденцію» на концепцію «юридичної справедливості», 

яка методологічно орієнтована на осмислення динаміки реальних 

соціальних відносин. Модель «імперативного права», згідно з позицією Є. 

Спекторського, можна представити у схемі співвідношення «повеління» - 

«страху перед законом» – «послуху» - «правового порядку». Дані категорії 

із філософсько-правового словника Є. Спекторського застосовуються у 

вченні О. Гьоффе, відповідно до поглядів якого право має уособлювати 

принцип справедливості, а мотивом дотримання законів має бути не страх, 

а переконання, не силовий контроль, а сумління. Є. Спекторський вважає 

необхідним перехід до пізнання соціального буття методологічними 

засобами «юридичної справедливості». Методологічна позиція вченого 

розкривається у положенні про те, що будь-який банальний різновид 

юридичного ремесла має підвалини філософської значущості, і охоплює і 

царину етики, і метафізики, і гносеології, тобто філософія права постає 

методологічним критерієм оцінки права, на основі якого стає можливим 

виявлення його внутрішніх суперечностей, подолання догматизму 

приписів «імперативної юриспруденції». 

10. У дисертації доведено, що наукові досягнення філософсько-

правової школи Університету св. Володимира мають системоутворююче 

значення для формування та розвитку поняттєво-категоріального апарату 

вітчизняної філософсько-правової науки й теорії права зокрема та 

української філософської термінології (концепт «правда», «свобода», 

«справедливість», «закон» і т. ін.) у цілому, мають практичну цінність для 



вдосконалення теорії і практики фахового перекладу філософсько-

правових текстів.  

В узагальненому вигляді дані висновки виступають як елементи 

наукової новизни та положення, що виносяться на захист. 
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