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Ґрунтовний аналіз ролі правової освіти та 
науки у державно-правових процесах в 

Україні на зламі ХІХ-ХХ ст.* 
 

Чзкайм лаукмвзт ра лавфайьлзт 
ноауь, нозпвяфдлзт багармвікмвіи, 
рдолзпріи іпрмоії пралмвйдлля ра омж-
взрку Укоаїлз, взгалм мпраллік фа-
пмк. Заномнмлмвала кмйдкрзвла км-
лмгоасія «Поавмва мпвіра ра лаука в 
укоаїлпькмку гдоеавмрвмодллі (кі-
лдуь ХІХ –ХХ пр)» жа одгакуією гм-
крмоа іпрмозфлзт лаук номсдпмоа 
Б. І. Алгоупзхзла є мозгілайьлзк 
лаукмвзк гмомбкмк у уіи гайужі лаук, 
яка омжкозває вйаплд, аврмопькд ба-
фдлля гдоеавлм-ноавмвзт номудпів в 
Укоаїлі ла жйакі ХІХ- ХХ пр. 

Нагайьла нмродба в уьмку гмпйі-
гедллі уійкмк жомжукійа, агед пу-
фапла іпрмозкм-ноавмва лаука, і аврм-
оз жмкодка, лакагаєрьпя нмгмйарз 
мглмбмкіпрь взпвірйдлля и муілювал-
ля лахмгм кзлуймгм, жмкодка у гмп-
йігедллі номбйдклзт нзраль омжвзр-
ку юозгзфлмї мпвірз і лаукз в Укоаї-
лі, мпкійькз уі гва фзллзкз куйьруо-
лмгм езрря є гедодймк лауімлайьлм-
гм гдоеавлмгм бугівлзурва.  

Аврмоз пйухлм мбоайз гйя гмп-
йігедлля ндоімг кілуя ХІХ – ХХ 
прмйірря, нмжаяк пакд рмгі укоаїлпька 
куйьруоа у пкйагі оіжлзт ікндоіи 
жажлайа мпмбйзвм ряекзт ндодпйігу-
валь і взномбуваль. І пакд в уди  
ндоімг нодгправлзкз укоаїлпькмї 
іпрмозкм-ноавмвмї, нмйірзфлмї куйь-
руомймгіфлмї гуккз смокувайз   
рдмодрзфлі жапагз лмвмї гдоеавз,  
цм гайм нмхрмвт вігомгедллю гдо-
еавлмгм бугівлзурва в 1917-1921 
омкат. 

Дмпйіглзкз взкмозпрайз і хзом-
кзи пндкро кдрмгмймгіфлзт нігтмгів. 
Віграк, у кмлмгоасії нодгправйдлм 
лмвд бафдлля рдмодрзкм-ноавмвзт ра 
іпрмозкм-юозгзфлзт апндкрів взлзк-
лдлля, пралмвйдлля ра омжвзрку юоз-
гзфлмї мпвірз і лаукз в Укоаїлі в 
кмлрдкпрі омжбугмвз Укоаїлз як лд-
жайделмї, ноавмвмї, і гдкмкоарзфлмї 
гдоеавз. 

У лаукмвуів, жгмбувафів взцмї 
мпвірз упіт, трм уікавзрьпя іпрмоією 
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У лаукмвуів, жгмбувафів взцмї 
мпвірз упіт, трм уікавзрьпя іпрмоією 
гдоеавз і ноава Укоаїлз, іпрмоією 
мпвірз і лаукз взкйзфурь бджжандодф-
лзи ілрдодп лаукмві , нодгправйдлі 
аврмоакз кмлмгоасії. Так, у ндохмку 
омжгійі кмлмгоасії аврмоакз номала-
йіжмвалм нзралля бмомрьбз ра гіяйь-
лмпрі ждкпькзт упралмв ла рдозрмоії 
Укоаїлз ж нзраль вномвагедлля оіг-
лмї кмвз в жакйагат мпвірз, ніггмрмв-
кз ндгагмгіфлзт кагоів гйя мпвірліт 
упралмв, а ракме жбдодедлля ра омж-
взрку укоаїлпькмї куйьруолмї пнаг-
цзлз, бібйімрдк, куждїв. Акрзвла гія-
йьліпрь взжлафлзт гіяфів укоаїлпькзт 
ждкпькзт упралмв – М. Кмоса, 
І. Шоага, О. Рупмва, М. Савзуькмгм, 
П. Здйдлмгм, В. Таолмвпькмгм, 
М. Гайагала пнозяйа вігомгедллю 
укоаїлпькмї куйьруоз. 

У лапрунлмку омжгійі кмлмгоасії 
аврмоз алайіжуюрь куйьруолм-мпвірлі 
номудпз у гдоеавлмку вігомгедллі 
Укоаїлз в 1914-1921 оо. Змкодка, 
омжгйялура нмйірзкм-ноавмва кмгдйь 
омжвзрку Укоаїлз у пупнійьлм-
нмйірзфліи гукуі кілуя ХІХ – нмфа-
рку ХХ прмйірря. Пм-лмвмку ла прм-
оілкат кмлмгоасії нодгправйдлм нз-
ралля взпвірйдлля номудпів укоаїл-
пькмгм гдоеавмрвмодлля ндоімгу 
Пдохмї пвірмвмї віилз ла прмоілкат 
іпрмозфлмї тугмельмї йірдоаруоз.     
У уьмку омжгійі гмпйігедлм ракме 
омйь куйьруолм-мпвірльмгм фзллзка 
у гдоеавмрвмофзт номудпат УНР 
гмбз Укоаїлпькмї лауімлайьлм-
гдкмкоарзфлмї одвмйюуії 1917-1921 
омків. 

Цди нігомжгій гмпйігедлля нмбу-
гмвалзи ла алайіжі ноауь М. Тугал- 
Баоалмвпькмгм, Є. Сйууькмгм, П. Ля-
хдлка В. Лдвзрпькмгм, В. Кмпзлпькм-
гм, О. Мзкйахдвпькмгм, О. Рупмва ра 
іл. 

Тодріи омжгій кмлмгоасії аврмоз 
нозпвярзйз гмпйігедллю гдоеавлз-
уькзт кмлуднуіи у лаукмвзт нмхукат 
укоаїлпькмї дкігоауії в 20-30-т омкат 
ХХ пр. Опмбйзвм ваорм вігжлафзрз 
ніглярі у уьмку омжгійі нзралля, 
нозпвяфдлі ноавмвзк номбйдкак 
укоаїлпькмї гдоеавлмпрі ра нмйірзф-

лзт віглмпзл в іпрмозкм-ноавмвіи 
гукуі укоаїлпькзт уфдлзт-ноавлзків, 
а ракме рдмодрзфлі жапагз вжаєкмгії 
гдоеавз і ноава в кмлуднуіят укоаїл-
пькзт ілрдйдкруайів в дкжзйі. Змкодка 
ноавмві, іпрмозфлі ра нмйірзфлі гмпйі-
гедлля      В. Взллзфдлка, М. Гайа-
гала, С. Дліпроялпькмгм, Д. Дмлумва, 
Д. Дмомхдлка,    В. Лзнзлпькмгм, 
С. Тмкахівпькмгм, С. Шдйутіла, 
О. Шуйьгіла, А. Якмвйіва ра ілхзт 
прайз нігґоулряк номнмлмвалмгм км-
лмгоасіфлмгм гмпйігедлля. 

Оогаліфлмю пкйагмвмю кмлмгоа-
сії є фдрвдорзи омжгій, у якмку вз-
пвірйдлм лмві нмгйягз кдоівлзків 
мпвірльмгм вігмкпрва гмбз Укоаїлпь-
кмї удлроайьлмї оагз ла ноакрзку 
укоаїлпькмгм гдоеавмрвмодлля.  

Ваорм жажлафзрз, цм лаукмва 
ноауя ланзпала ла аотівлзт гедод-
йат, які вндохд ввдгдлм в лаукмвзи 
мбіг, а ракме ілхзт іпрмозкм-
ноавмвзт гедодйат. Аврмоакз ном-
алайіжмвалм ракме вдйзку кійькіпрь 
лаукмвмї йірдоаруоз. Ммлмгоасія 
ланзпала ла взпмкмку лаукмвм-
кдрмгзфлмку оівлі, кіпрзрь лдмбтіг-
лзи гмвігкмвзи анаоар, у ліи гмроз-
кала фірка проукруоа, нозракалла 
лаукмвзк взгалляк. Мз ракме гуед 
пнмгіваєкмпя, цм уя лаукмва ноауя 
гмнмкмед жгмбувафак взцмї мпвірз 
омжібоарзпя в рмку, цм вмлз жлаюрь 
і фмгм лд жлаюрь, взбугуварз жлалля 
в пзпрдку і гіярз в нмвпякгдллмку 
езррі, пнзоаюфзпь ла лдї. 

Хмріймпя бз нмбаеарз аврмоак 
кмлмгоасії у нмгайьхіи омжомбуі уієї 
номбйдкарзкз омжхзозрз томлмймгі-
флі оаккз гмпйігедлля. 

Напаккілдуь жажлафзкм, цм км-
лмгоасія «Поавмва мпвіра ра лаука в 
укоаїлпькмку гдоеавмрвмодллі (кі-
лдуь ХІХ–ХХ пр)», ніггмрмвйдла 
аврмопькзк кмйдкрзвмк касдгоз 
рдмоії ра іпрмоії гдоеавз і ноава На-
уімлайьлмгм ндгагмгіфлмгм улівдопз-
рдру ікдлі М. П. Доагмкалмва жа од-
гакуією гмкрмоа іпрмозфлзт лаук 
номсдпмоа Б. І. Алгоупзхзла, жапйу-
гмвує ла взпмку муілку. Вмла, бджнд-
одфлм, пралд у нозгмгі гмпйіглзкак, 
упік трм уікавзрьпя мпвірльмю і ку-
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йьруолмю нмйірзкмю, іпрмоією, іпрм-
оією гдоеавз і ноава  Укоаїлз. Коік 
рмгм, кардоіайз кмлмгоасії кмела 
бугд взкмозпрарз ноз ніггмрмвуі 

лавфайьлзт нмпіблзків ж іпрмоії 
Укоаїлз, іпрмоії гдоеавз і ноава 
Укоаїлз. 
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