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Правологічна мирна науково-практична 
суть соціальної місії права: історія і сучасність 

 
§1 Історична місія права-гарантоване мирне життя 

 

Пізнання історії теорії права з позиції як взаємодії, так і відповідності її 
впровадження в практику потреб життя людини і народу зайняли десятиліття пошуків 
обгрунтування відповіді, як створене народами і людством право для мирного 
регулювання суспільних відносин стало системними  проблемами:  

а) фактів не забезпечення умов мирного життя людині, народу та їх 
суспільству  правових гарантій так як в житті людини античного суспільства;  

б) перешкод та ускладнень в здійсненні правового захисту прав, свобод і 
обов’язків людини і народу в історії епох розвитку і суспільства, і держави; 

в) яка категорія людей, груп і їх об’єднань заінтересована у війнах, повстаннях 
чи революціях, протиставляючи в основі  безневинних на боротьбу?     

Аналітика пізнання системного розвитку суспільства з його первинною 
геніальною простотою дії права в усіх складнощах античного розвитку і до зародження 
й формування держави з її системами наук відкривають розуміння  пізнання 
соціальної ролі права в історії людства. А здійснення наукових порівнянь правових 
систем класичних націй і народів стосовно прав і свобод людини дали науково-
логічний критичний висновок: існуюча юридична і пов’язані з нею гуманітарні науки 
ще достовірно не визначились з соціальною місією права в забезпеченні 
благополуччя та мирного життя людини і народу.  

Призначення природної діяльності людини, існуючі ресурси, накопичене 
багатство розподілялися і розподіляються на основі правових систем минулого і 
відповідно часу нині діючого сучасного права. Але ще далеко не за життєво цільовим 
призначенням. Адже право первинно визначилося як регулятор миру в суспільних 
відносинах для спрямування соціальної місії права в якості  закономірності мирного 
розвитку життя. Це - ключ відкриття історичної суті розвитку і дії права від самих 
первинних мирних етапів його виникнення і до застосування в сучасних видах і 
формах національного і міжнародного  незамінного регулятора суспільних відносин в 
соціальному середовищі людей.  

Що ж сталося? Наукові дослідження доказали й авторитетно засвідчили 
висновками незалежних установ, що за всю писану історію (3.5 тисяч років) людство 
втратило у військових конфліктах, війнах, революціях, повстаннях тощо понад п’ять 
мільярдів, в основному молодого покоління, людей і громадян. Хто і коли зупинив 
первинну роль соціальної місії права на мирне життя людини? Де і як відбудеться дія 
права як механізму  регулювання  відносин між людьми й визначення міри і видів 
покарання за неправомірні дії? На ці процеси вказують не тільки системні аналізи 
походження і призначення права, але необхідність встановлення істини, 
справедливості та покарань за здійснені вчинки, що порушують встановлений народом 
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в суспільстві порядок. 
Дослідження причин та умов виникнення соціальних агресій, військових 

конфліктів, війн, повстань і революцій насилля тощо засвідчили, що основою є 
нехтування початковими правовими можливостями вирішити конфлікт. А в кінцевому 
результаті стануть неодмінними  пошуки використання права  для остаточного 
докорінно масштабного вирішення існуючих проблем як у внутрішньонаціональних, так 
і в міждержавних чи міжнародних масштабах. Так звершуються соціальні процеси, 
коли є спрямування на мирне життя і розвиток. 

У цілому сукупність досліджених історичних правових джерел привели нас до 
таких же наслідків і глибокого наукового висновку, що право як одне з найцінніших та 
найефективніших надбань людства ще залишається, як це не парадоксально, науково 
малодослідженим соціальним явищем в історії права. Особливо з первинних етапів 
пізнання правових відносин суб’єктами права як у внутрішніх  суспільних відносин 
людей в суспільстві, так і зовнішніх – укладення міждержавних і міжнародних 
договорів, різних меморандумів тощо.  

Як правило, така практика здійснюється через відсутність правового 
прогнозування – аналітики, проведення експертиз від соціальних, економічних до 
технологічних для надійного використання права з їх висновками. Мета - уникнення 
наслідків самозаспокоєння щодо звичного  регулювання відносин між суб’єктами  в 
суспільних системах. Тут треба враховувати і їх взаємодію з нормами моралі, релігії. 
Особливо застерегти від політичних гасел – понять і обіцянок для обману людей про 
задоволення матеріальних і духовних інтересів. 

 
§2. Історичне значення правологічних досліджень 

 
Наукове супроводження об’єктивно існуючої реалізації прав, свобод і 

обов’язків людини та громадянина, поєднаних з історичними та сучасними вимогами. 
Основа - мирний розвиток людини, народу, суспільства і правової держави. Це і 
принцип верховенства права в застосуванні арсеналу правових знань, методів 
систематизації і класифікації об’єктивних історичних суспільних відносин, які 
сформували підстави визначення нової науки–правології людини. 

Науковий пошук реальної дійсності права – це результат довголітніх й 
багатосторонніх досліджень головної мети правових відносин–відкриття мирної 
реалізації прав і свобод громадянина. Саме це ставить в центр уваги людину і 
народ. Це і є основа-основ  формування науки третього тисячоліття - науки про 
гарантії й повноту реалізації прав, свобод і обов’язків людини та громадянина.  

Наука правології за освітнім призначенням має свій предмет розкриття 
закономірностей - історію прав, свобод і обов’язків людини в основних етапах:  

а) пізнання правового розвитку людини в античному суспільстві–родовій,  
племінній системі відносин,фратрії, сім’ї в додержавній історії народів людства;  
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б) просвітництва в республіканському суспільстві23 й державотворенні;  
в) пізнання періодів, коли право і держава в республіканські періоди мали 

гармонійний розвиток і рівновелике співвідношення у регулюванні відносин; 
г) аналітика етапів підпорядкування права панівною верхівкою держави, яка 

узурпувала владу народу, позбавляла його природного права, обслуговуючи свої 
інтереси та використовуючи людину і народ протиправним поневоленням24;  

д) процеси правової ідеології в сучасних періодах розвитку народовладдя,  
демократизації прав і свобод людини, народу, суспільства і правової держави. 

 
§3.Правологія-це відповідальність народів за мирне життя 

 
Правологія — є цілісною науковою системою про правову ідеологію 

народовладдя з її мирним призначенням: людини і народу в їх правовій історії; 
об’єктивній правовій дійсності людства; прав, свобод і обов’язків людини в суспільстві; 
до вимог формування правосвідомості і дій особи і народу; стану правових ідей і 
теорій; наукових результатів досліджень правової культури; формування рівня 
сучасної правової держави. Бо в реальній історії людства - це стійкі історичні 
правологічні закономірності розвитку всього права, який засвідчує їх діалектичну 
природу і соціальний зміст життя в умовах всієї історії. 

Методологія правології - це сукупність наукових та практичних методів і 
способів пізнання розвитку ідеології прав людини, народу, суспільств, держав і 
людства на всіх етапах історичного розвитку щодо умов діяльності людини і 
громадянина, їх суспільства і держави, включаючи і причини військових дій. 

Нова наука правології- ключ до розкриття причин спрощеного сприйняття 
права як сукупності норм, через запровадження державою існуючої підступної 
політики для підпорядкування суспільства державі. Поза межами цієї політики 
скривається справжній зміст дійсних соціальних явищ і технологічна система умов  
реалізації правової ідеології на користь бюрократичних структур держави. Наука 
правології відображає ці процеси та пояснює чому і хто в суспільстві заінтересований 
в низькому рівні правосвідомості учасників правових відносин. 

З практичної сторони правологічний підхід і бачення цих процесів у житті 
людини, суспільства і держави прямо впливає на стан ефективності реальних способів 
і методів реалізації верховенства права суб’єктів: людина, громадянин, сім’я, громада, 
суспільство і їх представницькі органи влади, правова держава. 

Унікальне соціальне утворення – Козацтво України – зуміло зберегти і 
донести світовому співтовариству основоположні засади діяльності козака як вільної 

                                                      
23 Республіка – (латинське походження – respublika від   res – справа і  publicus – 
суспільний, всенародний), яка мала історію демократичного розвитку суспільства та 
відповідну форму підпорядкування йому держави, структурні органи якої - глава 
держави та основні системи обираються на певний строк і підконтрольні народу.  
24 Наприклад, період рабовласництва, кріпосництва тощо. 
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людини, захисника прав і свобод людини та створення козаками взаємодії між 
суспільством і владою способами мирного демократичного обрання структур влади, 
а також встановлення відповідальності за їх діяльність.    

Сучасне суспільство і держава можуть об’єднати науковців, освітян з їх 
творчими системами, виборців, громадські організації та діючі структури суспільства в 
цілому – патріотичних Україні державних діячів, посадовців, спеціалізовані структури, 
політиків, партії, керівників різних рівнів й абсолютну більшість народу здійснити 
об’єктивну просвітницьку роботу про умови та причини створення після ГКЧП і виборів 
в 1994 році відхилень й зловживань проти розвитку демократії в Україні з вини тих 
керівників держави, які порушили Декларацію про державний суверенітет України і 
діючу на її основі Конституцію України та нову Конституцію України від 28 червня 1996 
року. 

 
§4.Правологічна сутність права миру-життєва необхідність 

 
Для повноти розкриття поняття «правологія» з’ясовано науково-практична 

сутність права миру не через кількісні показники у вигляді сукупності юридичних 
норм за формулою держава-право (віками і тисячоліттями юридична наука, зокрема, 
теорія держави і права саме так його і формулювала, впроваджувала в науку та 
освіту), а через змістовну сторону цього явища – суспільну життєдіяльність миру, 
що формує природне право з допомогою апробованих суспільством звичаїв і традицій- 
основою верховенства права з метою якісно вищого рівня правосвідомості людини і 
всього народу.  

Тобто кількісна ознака форми перестане класифікуватися як первинна, за 
якою по сукупності норм теорія держави і права розмежовувала ті чи інші суспільні 
правовідносини та галузі права. Кількісний фактор займе своє місце – його історичну 
другорядність, а змістовна сторона - стає головною в практиці і наукових дослідженнях 
об’єкта і предмета досліджень та їх впровадження в життя людини і суспільства. Тому 
правологія і виходить з глибин відносин між людьми, а не з теорії вузького горизонту 
бачень лише приписів права державою.  

Завдяки правології право розглядається як більш значиме глибоке історичне й 
об’ємніше за змістом та якісно вище за соціальним призначенням явище, яке об’єднає 
на цій основі природне та позитивне право. Таке сучасне єднання буде функціонувати 
на принципами: верховенства права, правової справедливості, рівноправності, 
пошуку істини в законності і відповідного гідності людини судового захисту прав і 
свобод. Мета – встановити суспільну справедливість і мирне існування людей 
суспільства в правовій державі. Межі справедливості - природна справедливість: 
«Aegutas naturalis praeferenda est rigori iuris – природна справедливість переважає 
над суворістю права. 
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Частина друга 
Право – велич надбань людини, народу і суспільства 

чи засіб утримування названих суб’єктів в оковах держави? 
 

§5.Правологічні критерії політологічної класифікації 
 

5.1. У найкращі часи грецької демократії викликали громадянську тривогу  
події: «Якщо хоч одна людина перебуває в тюрмі, то в суспільстві вже щось 
негаразд!» і це вимагало вжиття необхідних заходів реагування. І дотепер як пам’ятник 
тисячолітнім подіям в суспільстві височіє на площі історії давнини  греко-римський 
колізей, де проводилися публічні заходи і там же здійснювалось публічне правосуддя. 
Аналог мало і Козацтво України - публічний розгляд справ із здійсненням покарань на 
площі біля спеціального стовпа. У нас же – навпаки! 

5.2. Навпаки через те, що в Україні політики публічно дають обіцянки і тут же 
роблять потаємні схеми обкрадання народу і національного багатства. Всі 
президенти (поки, окрім нині діючого) публічно з більшими чи меншими почестями 
приймали символи і робили публічні обіцянки словами і ритуально в кращих 
традиціях почесті гетьманській владі України. Бо народ Київської Русі, єднаючись 
проти агресії і монголо-татарської навали, започаткував бойове формування Козацтва 
України з 1240 року у визвольній боротьбі. Козацький патріотизм і воєнізоване25 
самоврядне життя зберегли Україну в історичній боротьбі за розвиток народу аж до 
прийняття Декларації про її незалежність, встановивши і День проголошення 
незалежності України–16 липня 1990 року.  

Цей період політичної ясності в акцентах патріотизму нараховує сім з 
половиною століть або 750 років. І все більш стає очевидним, хто ж боїться Козацтва 
України, утримуючи його поза межами історичного правового статусу, не 
розглядаючи і не приймаючи Закон України про козацтво протягом 20-и років, бо 
знають порушники, законів, народних козацьких, звичаїв і традицій, що відродження 
Козацтва України встановить історично справедливу систему розподілу праці, доходів 
та розходів в українському суспільстві і держава, з усіма її органами й структурами, 
буде слухняно та з гідністю виконувати волю народу України, а не олігархів і 
продажних партій. 

Сьогодні вже майже публічно і в парламенті говорять самі політики, що партії 
утримуються фінансово, за корупційні й інші обіцянки, продаються за кошти оптом і 
навіть в роздріб і т.п., а потім, в парламенті, групуються за інтересами і аж ніяк не для 
виконання проявленої волі народу на виборах, референдумах, публічних опитуваннях 
чи за наказами виборців депутатам.          

Класифікатор розмежування правології з іншими науками визначається  за 

                                                      
25 В сучасний період нам і всьому світу демонструють приклад організації військової 
системи Швейцарії  як унікальну організацію захисту народу і країни, «забуваючи» 
порівняти її з військовою системою Козацтва.   
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предметною ознакою - науково обґрунтованим правовим самоврядуванням для 
суспільного регулювання прав та свобод  людини і громадянина. Правове 
регулювання повинно базуватися тільки на правомірності дій всіх суб’єктів стосовно 
дотримання верховенства права і законності щодо гарантій та забезпечення 
виконання законів про гідні умови життя внаслідок реалізації прав і свобод громадян з 
дотриманням обов’язків у своєму суспільстві, міжнародних відносинах, судовій 
діяльності з повагою до традицій часу в умовах сучасності. Вихід за рамки 
верховенства права і законності є юридичними порушеннями.   

Розкриття суспільного значення правових відносин з іншими соціальними 
відносинами можна й необхідно показати на прикладах,  порівняння двох наук:  

а) предмета і об’єкта  правології, що супроводжує принцип верховенства 
права, який відображає природне право людини та адекватну йому законність в 
суспільстві і державі стосовно гарантій і захисту прав та свобод людини, керуючись 
суворим дотриманням конституційних норм і правосуддя та забезпеченням виконання 
законних судових рішень, що набрали законної сили; 

б) предмета і об’єкта політології - науки про політику і за своєю суттю є 
ідейними і практичними пошуками її призначення і вона «в суспільстві завжди 
виражає і представляє певні суспільні інтереси», а такий політичний інтерес має 
пряме або опосередковане відношення до влади для досягнення певних цілей: 
задоволення матеріальних потреб, піднесення добробуту, стабілізації суспільства, 
забезпечення умов для безпеки і свободи особи, реалізації власних владних амбіцій 
та інше. (С.Гелей, С.Рутар. Політологія. К., 1999. - С. 8-9).  

Тобто предметне і об’єктне  порівняння наук показує, що політологія 
відображає політику спроб і пошуків задоволення інтересів і вона не завжди 
займається їх правомірністю дій або законністю. Більше того, політологія як наука 
про політику передбачає можливості й способи застосування певних видів сили як 
сукупності матеріальних та організаційних засобів для примусу й насильства, що 
часто домінували в політиці впродовж всієї історії людства (Там само. С. 13–14). І 
дійсно через політичні інтереси здійснювалися соціальні  революції, військові 
конфлікти, війни та інші насильницькі дії чи діяльність. 

 
§5.Правологічна значимість  правосвідомості щодо 

формування ідеології людини в сфері діяльності суспільства 
 
Правологія, на відміну від політології та інших гуманітарних наук, має справу 

лише з діяльністю у межах природного чи позитивного права на принципах 
верховенства права і  законності не лише з метою дотримання юридичних приписів, 
вимог і процедур, але і відповідності цих приписів і вимог принципу верховенства 
права. Коли буде виявлена така невідповідність, то вони мають скасовуватись. Це 
принципова відмінність суспільства від держави за способом дії і вона є суттєво 
відмінна як правова ідеологія від інших ідеологій.  

Якщо політичну ідеологію держави нерідко здійснюють будь-якою ціною, то 
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правова ідеологія суспільства спрямовується до верховенства права та відображає 
зміст правової свідомості людей, народу і суспільства,  формує  дії правової 
держави в забезпеченні правових вимог. Тут враховуються реальні умови їх 
виконання, стан реального життя людей, їх правовий статус, поєднання індивідуальної 
та суспільної правосвідомості, юридична співпраця суспільства і держави, взаємодія 
національних структур в сфері міжнародної діяльності. 

Як наука правологія ґрунтується не на міфах, легендах чи політичній 
доцільності, а змістовній життєвій сутті історичних правових пам’ятників, реальних 
достовірних фактах, документах і матеріалах судової діяльності та 
основоположних правових принципах: верховенства права, справедливості, 
рівноправності, добропорядності, чесності, гідності у діяльності суб’єктів правових 
відносин і в суспільстві, і державі. Ці головні принципи виявлені в історичних правових 
первинних джерелах відомих традиційних нації і народів та їх правосудді, яке було 
покликано й реально забезпечувало реалізацію права.  

Ось чому в основу правології покладено саме життєву діяльність людини, 
народу, суспільств і держав як достовірну історію розвитку права, яка закріплена в 
правових джерелах: звичаях, традиціях, пам’ятниках і вторинних правових джерелах, 
що і засвідчують пізніші системи права. В них криються  наукові пізнання античної, 
стародавньої, середньовічної та сучасної спадщини права: рішення народних зборів, 
судів, виборних органів влади і самоврядування. В них закріплена і конкретна 
діяльність суб’єктів: держави, господарських, виконавчих органів, правоохоронних 
та інших структур суспільства і держави. 

Правологія вивчає історичні і сучасні процеси формування культури правової 
ідеології: людини і громадянина, сім’ї, народу, суспільства, діяльності державних 
діячів, інших керівників органів державної влади і посадових осіб. Відповідний підхід 
стосується суспільства і держави: стану правової ідеології та її законної реалізації 
політиками, партіями, освітніми закладами і науковими установами, корпораціями, 
союзами, громадськими рухами, системами професійних спілок та інших формувань, 
які мають відповідно зазначений юридичний статус на основі розвитку природного, а 
також і писаного права. 

У цілому правологія об’єднує численні наукові й освітні світогляди про 
історичну суть і мирне (основа) призначення права, його повсякденну роль у житті 
людини, суспільства і держави. Правологічні дослідження слід розпочинати з витоків 
появи історичного розвитку права, на основі достовірних джерел, правових пам'яток, 
документів, археологічних доказів, реальних історичних або сучасних фактів у їх 
співвідношенні з правом. Правологічні висновки базуються на аналізі історичних і 
сучасних реальних фактів, а не на ідеалістичних чи міфічних уявних судженнях про 
виникнення і значення права. 

Правологія виходить з того, що право є безпосереднім результатом 
інтелектуальної та суспільної діяльності людей, наслідком тисячолітніх процесів 
правового регулювання суспільних відносин спочатку в первинних суспільствах, 
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ранніх цивілізаціях, а поступово у більш розвинутих явищах, суспільства. Згодом з 
виникненням органів держави - у державотворенні різних історичних етапів та в 
розвитку багатогранного світового соціуму людства. 

Право розглядається як невід’ємне від людини, суспільства і створеної ними 
держави об’єктивне постійно існуюче реальне соціальне явище, що розвивається з 
практики дій особи в житті суспільства, але знову-таки не з міфів і легенд 
фантастичної діяльності царів, імператорів, королів, князів чи міфічної держави з 
примарними уявленнями про поза історичне походження її і права. 

Науково і практично первинною основою правології є самі початкові форми 
розуміння і застосування людьми природного права як загальновизнаних в 
суспільстві правил поведінки, які за усвідомленим переконанням людини стають її 
переконанням і визнанням необхідності керуватися ними в практичній  діяльності, 
встановлення поведінки суб’єктів як авторитетного застосування в якості звичаю чи 
традиції і щодо умов виконання іншими членами суспільства. 

 
§6. Історія правології: пізнання правових систем суспільства 

 
Дослідник і основоположник вчення про первісні суспільства Л. Г.Морган 

опублікував твір «Стародавнє суспільство»26 (1871) , названого епохою пізнання 
первинних суспільних форм і видів життя в племенах ірокезів протягом 40 років, 
безпосередньо досліджуючи ці складні відносини. Вчений також провів численні 
порівняння первинних форм суспільного життя й багатьох народів, вивчив і 
дослідження інших мислителів та науково доказав численними аналітичними 
висновками про такі ж суспільні процеси. Він змістовно розкрив як вони формувались й 
розвивались у різних народів з їх стійкими самобутніми особливостями з такими ж 
видами, формою в таких же історичних обставинах.  

Творча праця Л.Г. Моргана є і в сучасних умовах ще залишається 
малодослідженим явищем для вивчення і пізнання античних суспільств, розвитку їх 
соціальних закономірностей. Після смерті К. Маркса його донька Елеонора і соратник 
мислителя Ф. Енгельс знайшли конспект К. Маркса.  

Науково опрацьовуючи названий конспект з творів Л. Г. Моргана (з примітками 
та зауваженнями Маркса) Ф. Енгельс опублікував надзвичайно важливий твір, 
перекладеного на багато мов: датську, італійську, німецьку, румунську, французьку 
(Походження сім’ї, приватної власності і держави. Київ. 1986.–С.190). На українську, 
англійську, російську та інші мови названа робота була опублікована протягом ХХ-го 
століття, що відкрило шлях новим пошукам. 
                                                      
26 К.Маркс законспектував цей твір Л.Г. Моргана з іншими  науковими працями з 
історії первісних суспільств. Оскільки праця Л. Моргана - це особливі конкретні 
дослідження розвитку первинних видів сім’ї від кровнородної до моногамної, 
суспільств, власності, то  К. Маркс спланував конспект під дослідницьку працю 
відповідно до означеної ним наукової системи досліджень матеріалістичного 
розвитку суспільства і людства. 
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 Значимість відкриття Ф. Енгельса в тім, що він зробив важливі додаткові 
дослідження і науково обґрунтував на їх основі повноту та достовірність 
матеріалістично  важливих досліджень Л. Моргана і К. Маркса. У передмові до 
четвертого видання, оскільки названі праці отримали велику актуальність і 
популярність, Ф. Енгельс зазначив, що порівняльна юриспруденція і заново зібрані для 
пізнання історії суспільства матеріали ніде в основі не привели до витіснення  
головних точок зору Л. Г. Моргана, які мають велике значення. Порядок, внесений ним 
в первісну історію людства в основних рисах зберегли силу і все більше завойовують  
визнання, а тому Л. Г. Морган «є основоположником цього великого прогресу» (с. 
19). Науково і практично Ф. Енгельс не просто доповнив їх новими дослідженнями, 
використавши економічні досягнення К. Маркса, а  сформував висновки і їх наукову 
цінність:    

- Ф. Енгельс, з властивою йому добросовісністю науковця, честю німця і 
соратника К. Маркса пише: «моя робота може лише в незначній мірі замінити те, що 
вже не суджено було виконати моєму покійному другу. Але в моєму розпорядженні є 
серед його детальних виписок із Моргана критичні зауваження, які я, наскільки це в тих 
чи інших місцях підходить, відтворюю тут» (с. 3-4); 

- «Розділи про кельтів і германців в основному належать мені, Морган 
користувався тут даними майже із других рук, а про германців-кроме Таціта-лише 
поганими ліберальними фальсифікаціями п. Фрімана. Економічне обґрунтування, яке 
було достатнім для цілей, поставлених Морганом, але для моїх цілей абсолютно 
недостатньо, все заново перероблено мною» (там же, с.5); 

-  автор стверджує:  «Вивчення історії сім’ї починається з 1861 року, коли 
вийшло в світ «Материнське право Бахофена… проштудіювати товстий том Баховена 
– робота важка і далеко не завжди вдячна. Але це не зменшує його заслуги як 
дослідника, який проклав новий шлях» (там же с.9-10). 

 
           §7. Наукові витоки правології Київської Русі та України 
 
З історії відомо, що багато просвітителів і державних діячів України-Руси 

співпрацювали з науковцями країн  Європи та Америки, зокрема: Ярослав Мудрий, 
Нестор Літописець, Петро Могила, Богдан Хмельницький, Григорій Сковорода, Іван 
Мазепа, Пилип Орлик, Петро Сагайдачний, Іван Скоропадський, Феофан 
Прокопович, Михайло Ханенко, Кирило Розумовський, Тарас Шевченко, Михайло 
Грушевський, Михайло Максимович, Микола Іванишев, Іван Франко і багато інших. 
Серед них мав активне наукове співробітництво з К. Марксом і Ф. Енгельсом – 
Максим Ковалевський, а саме: 

- Його праця послужила своєрідним прологом назви твору Фрідріха Енгельса: «З 
патріархальної сім’ї ми вступаємо в область писаної історії і разом з тим в ту область, 
де порівняльне правознавство може надати нам значну допомогу. І дійсно, воно 
привело тут до значного кроку вперед. Ми зобов’язані Максиму Ковалевському (Нарис 
походження і розвитку сім’ї і власності»,- , Стокгольм, 1890, стор. 60-100). Ф. 
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Енгельс науково змістовно й ідеологічно вдало доповнив започатковане М. 
Ковалевським, назвавши твір – «Походження сім’ї, приватної власності і 
держави», відобразивши історичну послідовність; 

- Ф. Енгельс продовжує: «доказами того, що патріархальна домашня община 
(patriarchalische Hausegenossenchaft), яка зустрічається тепер ще в Сербії і Болгарії під 
назвою «задруга» (означає приблизно співдружність) або «братерство» і у 
видозміненій формі у східних народів, утворила перехідну ступінь від сім’ї, що виникла 
від групового шлюбу і заснованого на материнському праві, до окремої сім’ї сучасного 
світу» (там само, с. 58); 

- Дослідник пізнання  основ сім’ї та суспільства приводить аналогічні з М. 
Ковалевським приклади із організації соціального життя близьких за родовим укладом 
і способу життєдіяльності народів: «Югославська задруга  представляє собою 
найкращий ще існуючий зразок такої сімейної общини. Вона охоплює декілька поколінь 
потомків одного батька разом з їх жінками, при цьому всі вони живуть в одному дворі, 
спільно обробляють свої поля, харчуються і одягаються з спільних запасів і спільно 
володіють надлишками доходів» (с.59); 

- Досить логічно, і відповідно з проведеними дослідженнями Л. Морганом і М. 
Ковалевським, Ф. Енгельс характеризує формування управлінської системи 
тогочасної, і надзвичайно властивої цим видам і формам Козацтва України, що 
відтворює античний розвиток Київської Русі: «Община знаходиться під вищим 
управлінням домогосподара, домачина (domacin), який представляє її перед зовнішнім 
світом, має право відчужувати дрібні предмети, веде касу і несе відповідальність як за 
неї, так і за правильний хід всього господарства» (с.59); 

- Відтворено зміст внутрішньої сімейної і суспільної демократії: 1) «Він -
(домогосподар)  - обирається і зовсім не обов’язково повинен бути старшим»; 2) 
«Жінки і їх роботи підпорядковані керівництву домогосподарки, домачиці (domaciсa), 
якою  звично буває дружина домачина. Вона також відіграє важливу, часто вирішальну 
роль при виборі чоловіків  для дівчат общини»(с.59); 

- Важливі справи вирішує «…вища влада в общині  зосереджена в сімейній раді, 
в зборах всіх дорослих членів, як жінок, так і чоловіків. Перед цими зборами звітується 
домогосподар, вони приймають остаточне рішення» (с. 59); 

- Збори  на своїх засіданнях «вчиняють суд над членами общини, виносять 
постанови про більш значимі покупки і продажу,а саме землі і таке інше» (с.59); 

- «Тільки біля десяти років тому назад було доказано, що такі великі сімейні 
общини збереглися і в Росії (тоді народи і країни Білорусію та Україну європейські 
країни називали Росією); тепер всі визнають, що вони настільки глибоко коріняться в 
руських народних звичаях, як і сільська община» (с. 59); 

- Ф. Енгельс вперше називає правовий пам’ятник Київської Русі, очевидно так як 
він був названий в сучасній йому літературі – «Правда» Ярослава, але  це назва  
правового пам’ятника, яким здійснено кодифікацію звичаїв  – «Руська Правда»: «Вони 
фігурують в найстародавнішому зводі законів, в «Правді» Ярослава, під тією ж назвою 
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(вервь), як і в далматських законах; їх і посилання на них можна також знайти в 
польських і чеських історичних джерелах» (с. 59). 

 
§8.До порівнянь правологічних систем: право народу і 

закономірності правового регулювання суспільних відносин 
 
8.1. Порівняльне правознавство має нові якісні результати. Зафіксовані Ф. 

Енгельсом в кінці ХІХ-го століття вищеназвані дослідження мають поповнення новими 
результатами. М. Д. Іванішев, спадкоємець стародавнього козацького роду, декан 
юридичного факультету, який згодом став  ректором Київського університету імені 
Св. Володимира (тепер Київський національний університет імені Тараса Шевченка)  
вніс суттєві доповнення в термінологічну базу порівняльного правознавства як під час 
навчання за кордоном в Берлінському університеті, так з приїздом в Чехію, 
продовжуючи дослідження в Празі, а саме: 

- «Іванішев пронесе теорію общини через всю подальшу творчість, не 
відступивши ні на йоту від ідеології слов’янофілів. Праця, яку вчений створював у 
Києві наприкінці життя, так само була присвячена общині. Під впливом Іванішева 
знаменитий творець «українського позитивізму»  Володимир Антонович попервах 
виводив від общини українське козацтво» (Андрейцев В. Короткий В. Монографія 
«Микола Іванішев». Київ. 1999, стор. 20); 

- «Саме в Чехії розпочався довгий шлях Іванішева по архівах, шлях наукових 
відкритів невідомих писемних пам'яток. Лише в Роудницькому архіві він віднайшов 
близько десятка слов’янських правничих рукописів… Іванішев  писав (із Берліна) 
наставнику про знахідку в одному з рукописних кодексів Литовського Статуту 
невеликого положення про судочинство 1581 р. та цілу збірку судових актів ХVІІ 
ст.»,що засвідчує лист Вячеславу Ганке (там же с.21);   

- «Іванішев склав детальний опис слов’янських рукописів бібліотеки 
(зберігався в його архіві). Цікаво, що лист Іванішева Вольфенбюттеля Ганка відразу 
опублікував у перекладі чеською мовою» (там же с.21); 

- «Серед паперів Іванішева О. В. Романович-Славатинський віднайшов три 
товстих зошити з виписками і замітками, зробленими у Празі. Палеографічні успіхи 
Іванішева були просто унікальні: навіть значно пізніше він цілком вільно читав тексти 
ХV-ХVІ ст., зокрема, детально дослідив погано збережені й напівзотлілі 30 
кременецьких актових книг для укладення твору «Жизнь кн. А. М. Курбского» (с. 21); 
«4) рукопис про хрещення Русі» (с. 55).  

8.2. Заслуговує на повагу та подяку склад Редакційно-видавничої ради (В. 
Яременко, О. Алмутуні, В. Воловодюк, Р. Воронка, Л. Задорожна, Л. Мацько, В. 
Сергійчук, В. Шевчук) за творчу працю, підтримку і значну допомогу щодо підготовки та 
публікації  важливих літописних творів у двох книгах – ЗОЛОТЕ СЛОВО, Хрестоматія 
літератури України-Русі епохи середньовіччя ІХ- ХV століть (Київ. Вид-во «АКОНІТ». 
2002. Книга перша - С. 784; Книга друга -С. 784). Подяка упорядникам, рецензентам і 
всім, хто приймав участь у цій роботі; 
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- Ми вважаємо, що це творчий глибоко науковий та життєво людяний підхід до 
інтелектуального становлення, а точніше, - вагомий вклад в розвиток незалежності 
України. Це справді братерська допомога народу України в складні часи його 
історичної боротьби за єдність всього народу, за відродження українських звичаїв, 
традицій України-Русі,встановлення правди про її історію;   

- Професор і голова Редакційно-видавничої ради Василь Яременко слушно і 
досить вдало розпочав твір параграфом першим – Вперше в Україні (Кн. Перша с.11) 
словами з історичного пам’ятника «Слово о полку Ігоревім», які мовив Великий князь 
київський Святослав «ізронив злоте слово, з сльозами змішане», звертаючись до 
своїх двоюрідних братів Ігоря і Всеволода» (с. 11); 

- Виявилась пророчою пересторога назви восьмого параграфа «Як боровся 
проти нас великодержавний російський шовінізм» (там само с. 35), оскільки Путін 
і його кроваві поплічники не просто активізували шовінізм у військову агресію і ведуть 
неоголошену війну проти народу України, а перетворили  ідеологію імперського 
шовінізму в страшний різновид російського фашизму з ядерним озброєнням, 
розтоптуючи гідність власного народу і всього людства; 

- Створена з вивіреними й удосконаленими сучасними перекладами 
літературна джерельна база відкриває необмежені можливості здійснювати 
поглиблені й професійно забезпечені наукові та практичні дослідження античної історії 
України – Русі. Науково це реально виконати і можливо, особливо з використанням 
практики порівняльного правознавства та архівних матеріалів судових справ, що 
збереглися в інших країнах Європи та Світу. 

8.3. Слід постійно звертатись до історичного формування і регулювання та 
взаємодії прав і свобод людини з суспільством як у їх повсякденному, так і 
багаторічному й вікопомному історичному житті на предмет дотримання рівновеликого 
балансу співвідношень як рівноправності між ними, зокрема: 

-перша правова постійно діюча закономірність регулювання 
суспільних відносин. Так і проходили процеси  накопичення досвіду в звичаях, 
традиціях; 

-друга закономірність-кодифікації права як послідовний та своєчасний 
розвитку права в регулюванні суспільних відносин з метою якісного стану 
вдосконалень регулювання приведенням їх відповідність з потребами життя; 

-третя закономірність – правова порівняльна діяльність аналізу подій 
щодо прийнятих рішень народу безпосередньо чи його виборних представників. 

Тобто, в сучасній юридичній науці через втрату історичного зв’язку між 
природним і писаним (позитивним) правом, недооцінку й прогалини в державних 
програмах розвитку правової освіти і науки в їх єдності та соціальній значимості для 
формування інтелекту людини  і народу взагалі не було і немає досліджень про 
формування теорії правових закономірностей. А теорія формування таких аналітичних 
закономірностей розвитку властива всім наукам як їх невід’ємна складова знань.  

8.4. Історичні класичні далеко не вичерпні приклади стосовно наслідків 
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недотримання названих вище правових закономірностей і щодо подій історії: 
а) повторний збір податків князем Ігорем з підвладних племен древлян;  
б) вирішення конфлікту між жителями Новгорода і варягами та введення в дію 

Ярославом Мудрим київської грамоти руського права для діяльності влади;  
в) прийняття змін парламентом ХІ-го скликання у виборче законодавство для 

демократичних виборів влади та їх здійснення і прийняття Верховною Радою ХІІ-го 
скликання Декларації про державний суверенітет України як основи - основ 
історичного відродження ідеології народовладдя в Україні; 

г) прийняття 19 червня 1991 року Верховною Радою Концепції нової 
Конституції України з її офіційною публікацією й обговоренням народом,  покладеної в 
основу Декларації та розділу в Основний Закон (Конституцію) України – 
Громадянське суспільство і держава – компромісу народу і влади; 

д) внесення Верховною Радою України 1 липня 1992 року на всенародне 
обговорення проекту нової Конституції України до  1 листопада 1992 року для 
внесення його на розгляд і прийняття Верховною Радою України нової Конституції 
(Основного Закону) для мирних дій громадян, народу і суспільства. 

8.5. Протидія партократії влади, політичні маніпуляції з метою лицемірного 
обману народу, потаємна фальсифікація історичних подій, а саме: 

а) організація провокацій ГКЧП Москви з участю партократів України; 
б) проголошення 24 серпня 1991 року політично продубльованого 

партократами  дня незалежності України для узурпації влади народу та встановлення 
вигідної їм системи авторитарної та деспотичної влади в Україні; 

в) злочинного безнаказного нищення нормативно-правового арсеналу України 
з 1989 року як первинної основоположної демократичної правової системи 
становлення й розвитку ідеології народовладдя в незалежній Україні;     

г) зупинення пропаганди, наукової та  освітньої діяльності в Україні для 
одурманення громадян і народу та заміна справжнього Дня проголошення 
незалежності України з 16 липня 1990 року  на політику ГКЧП-24.08.1991 року; 

д) створення тяганини з прийняттям обговореного народом проекту нової 
Конституції України до 1994 року з метою забезпечення їх основ приватизації, 
здійснення захоплення національного багатства через узурпацію влади народу; 

е) антиконституційний і незаконний розпуск демократичної Верховної Ради 
України ХІІ-го скликання з ініціативи партократичних керівників держави; 

є) знищення  розділу «Громадянське суспільство і держава»  для усунення 
громадян і суспільства від впливу на управління державою в розвитку України; 

ж) знищення в Преамбулі нової Конституції України (1996) посилання на 
Декларацію з метою цинічного не виконання вимог як волевиявлення народу України: 
«Декларація є основою нової Конституції, законів України»; 

з) невиконання змісту ідеології Декларації про народовладдя в Україні; 
и) знівелювання реалізації Декларації – це фактичне і юридичне недопущення 

громадян і народу України до влади і контролю над державою; 
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і) знищення президентом країни Кравчуком з впливом на Плющо І. С. ролі і 
значення місцевих Рад народних депутатів України для здійснення реалізації та 
реального й виправданого історією самоврядування народу України; 

к) результат цієї політики – всілякими способами і методами не надати 
Козацтву України правового історично заслуженого статусу захисника свободи і 
незалежності України як демократичного самоврядного суспільства народу; 

л) потуги окремих політичних сил замінити право Козацтва України в 
суспільствотворенні й державотворенні окремими регіонально визначними героями чи 
лідерами не можуть і не замінять визнаний світом національно – визвольний рух 
Козацтва України та його вклад в незалежність України. 

 
§9. Історична і національна правонаступність права 

 
Такими в основному є витоки, формування правонаступництва в історичних і 

національних видах і формах права та його закономірностей, що отримали народи і 
людство у величну інтелектуальну й вічну спадщину: право латинян, греків, римлян, 
русів й інших слов’ян та народів, які залишили людству свої первинні історичні 
пам’ятники права  із скарбів багатьох націй, народів і їх суспільств. Це засвідчують їх 
енциклопедії та мовні словники, зміст термінів і понять, старовинні письмена, правові 
тексти тощо. Почесне та відповідальне завдання прогресивних людей, особливо 
науковців-освітян в якості представників гуманітарних наук, здійснити ці важливі 
дослідження. 

Досягненнями етимологічної, лінгвістичної, науки логіки, права та історії 
доведено, що пам’ятники права започаткували системне відображення саме 
суспільного життя - наслідки їх постійного застосування у практичному житті, що і 
набувало форм прояву змісту звичаєвих правил та відповідної поведінки людини в 
суспільстві. І так було в усі історичні епохи народів, суспільств і їх держав. Знання цієї 
спадщини людства забезпечує основу права майбутнього. 

Тому для відображення у свідомості людей, суспільств, прогресивних 
державотворень такі системи закріплювалися на стійких (дерев’яних, глиняних 
дощечках, папірусах тощо) або вічних (камінних скелях, плитах, базальтових стовпах) 
та сучасних засобах (законах, кодексах, інформаційних системах, електронних 
пристроях й інших гарантованих носіях) з метою забезпечення формування 
правосвідомості людини, правової ідеології та для їх реалізації у вимогах життя. Їх 
сукупність - правова історія народів світу і всього людства. 

У кінцевому результаті це не просто практичне використання правил і норм як 
стійких системи правових відносин в суспільстві та державі. Це в головному - 
становлення мирного, передбаченого правом регулювання національних і 
міжнародних відносин. Це і виявлена типова закономірність встановлення пріоритету 
міжнародного права над правом національним. Такий історичний хід наукових і 
практичних результатів у формі  декларації народів, міжнародних конвенції, 
різноманітних меморандумів та практика міжнародних договорів, рішень судів, які є 
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соціально виправданим з гарантованим правовим регулюванням відносин в 
суспільствах, державах та на рівні міжнародних організацій: Ліги Націй, Генеральної 
Асамблей ООН та інше. 

 
§10. Правосвідомість: правологічні знання, 

практика їх впровадження в життя, результати 
 
У сучасних умовах поєднання національного і міжнародного життя нагальними 

потребами виступають запровадження нових підходів й визнання принципів у розвитку 
правових відносин і як досягнення-верховенство права: 

-  а) здійснення наукових досліджень пізнання зв'язку в історії народів та 
людства розвитку історичних та сучасної закономірностей демократії миру й 
ефективної практичної реалізації прав,свобод, обов’язків людини і громадянина;  

- б) освітнього реформування навчання і самоосвіти на основі пізнання 
отриманих наукових висновків з рекомендаціями засвоєння нових правових знань 
людиною в системі освіти і самоосвіти суспільства й органах державної освіти;  

- в) практичного впровадження в національні нормативо-правові акти 
нових наукових правових знань з практикою здійснення договірних замовлень на 
постійне формування в людини знань про права і зобов’язання в суспільстві. 

Даний підхід до правових знань не повинен обмежуватись політичними 
догмами про пріоритет держави, а базуватися на пріоритетах принципу верховенства 
права, гарантіях прав і свобод людини, керуючись Всезагальною декларацією прав 
людини (1948), Декларацією про державний суверенітет України (1990), статтею 3 
Конституції України (1996) без диктату пріоритету політики, що виконується не інакше 
як рекомендація через доповнення або зміну до конституційних норм національного і 
визнаного міжнародного права.  

Вони мають послідовно аналізуватися, досліджуватися  закріплюються в 
діючих системах права: законно прийнятих хартіях, деклараціях повноважними 
органами, конвенціях, конституціях, кодексах, міжнародних договорах тощо і 
гармонізуватися з діяльністю таких міжнародних структур, які діють від імені націй і 
народів, якими була Ліга Націй і є: Генеральна Асамблея ООН, Рада Європи, 
Європейський Союз та вся система повноважних міжнародних загальних і 
спеціалізованих судів авторитетних і юридично визнаних установ. 

 
§11. Порівняльне право змісту Декларації і Конституцій 

 
Аналізуючи в порівняльному аспекті історію і дії країн, які визнали пріоритет 

міжнародного права над національними нормами права, ратифікували міжнародні 
правові документи, і тому володіють надійним правовим захистом, вражає 
безтурботність і безвідповідальність політиків, особливо найвищого рівня, які через 
власні меркантильні інтереси грубо знехтували існуючим історичним досвідом 
Київської Русі та України, яка внесла значний історичний та сучасний вклад в 
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Європейську і Світову інтелектуальну скарбницю культури.  
Історичні здобутки серед слов’янських народів Це насамперед: античне право 

князівської епохи; формування держави Київської Русі; кодифікація руського права, 
закріпленого в правовому пам’ятнику «Руська Правда»; правова спадщина Козацтва 
України, закріплених в Конституції Пилипа Орлика; система гетьманських універсалів; 
аналітичний зміст «Прав, за якими судиться малоросійський народ»; чотири 
універсали Центральної Ради України; Конституція та Земельний Закон Центральної 
Ради України й інші документи.  

В ході Другої світової війни (1944) Україна стала одним із засновників ООН. 
Ратифікувала Всезагальну декларацію прав людини (1948). У 1989 році Україна 
внесла демократичні зміни і доповнення у виборче законодавство для проведення 
демократичних виборів. 04 березня 1990 року в Україні відбулися демократичні вибори 
і мирне формування депутатський корпусу. З урахуванням засад Всезагальної 
декларації з прав людини, ідеології народовладдя та національних звичаїв і традицій 
Верховна Рада при підтримці народу прийняла 16 липня 1990 року Декларацію про 
державний суверенітет України.  

17 березня 1991 року на Всеукраїнському референдумі народ 82% схвалив 
Декларацію за незалежність України. 19 червня 1991 року затверджена і  опублікована 
Концепція нової Конституції України на основі Декларації. Коли  Москва організувала 
ГКЧП (серпень 1991) Верховна Рада на основі Декларації 24 серпня 1991 року 
прийняла Акт проголошення незалежності України, закріпивши вимогу, що цей 
важливий документ буде реалізовуватися на засадах Декларації. 01липня1992 року 
Верховна Рада України затвердила проект нової Конституції України, опублікувавши 
його для всенародного обговорення Висновок: волевиявлення народу України 
було і є незмінним та послідовним і ведучі політики в боротьбі за владу, гроші та 
багатство забувають про народ. 

 
§12. Це не правова, а меркантильно-політична тенденція 

 
Тому політики вищих органів державної влади з меркантильних інтересів: 
1) злочинно порушили Декларацію зміною конституційного ладу і замість 

розвитку демократії в суспільстві створили режим авторитаризму і деспотії; 
2) знищили прогресивні економічні й технологічні системи з метою 

незаконного привласнення національного багатства, створення механізмів для 
здійснення різноманітних операцій із землею, включаючи і порушення та інше; 

3) довели народ України до зубожіння і замість сформування правової  
держави і громадянського суспільства з метою забезпечення гарантій і захисту прав та 
свобод людини, розвитку демократії, створили умови для війни тощо; 

4) антиконституційний і незаконний розпуск Верховної Ради України це злочин 
проти народовладдя, який повинен отримати люстраційне розслідування причин та 
вияснення обставин зупинивши прийняття в 1992 році Верховною Радою нової 
Конституції України з вимогами народу про реалізацію Декларації; 
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5) встановити мотиви й обставини діяльності уведення президентської форми 
правління в Україні, що призвели до здійснення олігархічної системи влади, корупції в 
суспільстві з механізмами знищення незалежності України.  


