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ВСТУП  

Актуальність теми. Помітною тенденцією сучасного життя є потяг 

юристів до створення фахових об’єднань, які мають сприяти державотворчим 

процесам та вирішенню практичних і наукових проблем. Зокрема, це – Асоціація 

правників України, Спілка юристів України, Українська правнича федерація, 

Світовий конгрес українських юристів та інші. Втім, до цього часу поза увагою 

істориків права залишається досвід та внесок у становлення та розвиток 

вітчизняної юридичної науки членів Наукового товариства імені Шевченка, до 

складу якого входили відомі правознавці: К. Левицький, С. Дністрянський, 

М. Зобків, В. Охримович, П. Стебельський та ін. Наукове товариство імені 

Шевченка (НТШ) – найстаріша в Україні громадська наукова інституція, створена 

літераторами, юристами та науковцями, яка по праву вважається предтечею 

Національної академії наук України. Товариство об’єднало талановитих науковців 

Західної і Східної України, відомих своїми роботами у царині філософії, історії, 

філології, соціології, юриспруденції, політології, культурології та інших сферах 

науки. Його діяльність наприкінці ХІХ – початку ХХ століття не обмежувалася 

суто науковою проблематикою й спрямовувалась на збереження та розвиток 

української нації та відтворення національної державності. Провідні юристи – 

члени НТШ виступили в ролі фундаторів української правничої науки, зокрема, 

таких галузей, як конституційне, цивільне право, теорія й історія держави і права, 

філософія права. Правнича комісія, яка діяла у складі НТШ, забезпечувала 

координацію зусиль юристів-науковців й сприяла становленню наукових шкіл 

Львівського університету, Українського Вільного Університету (у Відні, Празі та 

Мюнхені), Українського таємного університету у Львові. 

Тому актуальність наукового дослідження досвіду функціонування та 

наукових здобутків членів правничої комісії НТШ не викликає сумніву й має 

важливе значення не лише з точки зору історичної ретроспективи, а й з позицій 

запозичення досвіду функціонування громадської наукової організації, яка 

відігравала значну формуючу роль у розвитку національної юридичної думки. 
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Актуальність теми дослідження зумовлена також тим, що наукова, 

політична та громадська діяльність членів НТШ була об’єктом уваги багатьох 

учених, серед яких вагомий внесок у наукову розробку даної проблематики 

здійснили: О. Александров, Т Андрусяк, О. Андрухів, П. Арсенич, І. Василик, 

В. Возьний, О. Гайдукевич, Я. Грицак, М. Гуцуляк, Ю. Древніцький, З. Зайцева, 

В. Згурська, В. Кахнич, А. Коваль, М. Костицький, В. Кубійович, В. Кульчицький, 

О. Купчинський, Р. Кучер, Н. Кушакова-Костицька, М. Мацькевич, Л. Міхневич, 

І. Музика, М. Мушинка, Т. Огородник, С. Осадчук, Я. Падох, О. Романів, 

А. Савчак, О. Саган, П. Стецюк, Б. Тищик, В. Ткаченко, І. Усенко, Т. Ходак, 

Н. Шуманська та інші науковці.  

Проте дослідження попередників стосуються переважно загальних напрямів 

наукової діяльності НТШ або окремих його членів. Спеціального комплексного 

монографічного наукового дослідження діяльності правничої комісії НТШ у 

контексті розвитку українського правознавства, а також конкретних напрямів 

наукової діяльності та здобутків юристів НТШ, які представляли львівські 

юридичні наукові школи, до цього часу не було здійснено ні вітчизняними, ні 

зарубіжними юристами-науковцями. Це зумовлює необхідність критичного та 

неупередженого переосмислення ролі і значення внеску юристів НТШ у 

становлення та розвиток юридичної науки крізь призму сучасного юридичного 

світогляду. 

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

дисертації відповідає тематиці Пріоритетних напрямів розвитку правової науки в 

Україні на 2011-2015 рр., затверджених постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 24.09.2010 № 14, та 

перспективним напрямам кандидатських та докторських дисертацій за 

юридичними спеціальностями, Перелік яких затверджено рішенням президії 

Національної академії правових наук України від 08.10.2013 № 86/11. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної 

роботи кафедри теорії права та міжнародної інформації Інституту права та 

суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
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«Україна» на тему «Еволюція теоретичних уявлень людства про державу та 

право» (державний реєстраційний номер 0111U003651).  

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

вивчення досвіду організації юридичної науки в Науковому Товаристві імені 

Шевченка, а також ґрунтовний аналіз основних напрямів розвитку юридичної 

науки в рамках правничої комісії НТШ, узагальнення особливостей наукової, 

викладацької та видавничої діяльності членів правничої комісії НТШ.  

Для досягнення цієї мети передбачається вирішити наступні задачі: 

– здійснити історіографічний огляд наукових підходів і напрямів 

дослідження розвитку юридичної науки членами Наукового товариства імені 

Шевченка та комплексний аналіз його джерел; 

– обґрунтувати методологічні засади історико-правового дослідження 

діяльності НТШ та його правничої комісії в контексті формування відповідного 

термінологічно-категоріального апарату;  

– окреслити суспільно-історичні передумови становлення і розвитку 

юридичної науки на теренах Західної України; 

– відтворити процес створення НТШ як української наукової громадської 

інституції принципово нового типу; 

– уточнити періодизацію діяльності НТШ з обґрунтуванням підстав 

найменування кожного з періодів; 

– дослідити перебіг та чинники створення правничої комісії НТШ, її 

структурні й функціональні особливості; 

– здійснити періодизацію за основними напрямами науково-дослідної, 

науково-організаційної та інших видів діяльності правничої комісії НТШ; 

– встановити та систематизувати напрями наукової діяльності та перелік 

найбільш важливих праць правників – членів НТШ; 

– з’ясувати склад правничої комісії НТШ та біографічні дані її членів; 

– охарактеризувати та узагальнити особливості викладацької та науково-

організаційної діяльності членів НТШ; 

– дослідити специфіку видавничої діяльності правників – членів НТШ; 
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– охарактеризувати роль і напрями міжнародного наукового 

співробітництва НТШ та вчених-правників членів НТШ; 

– визначити особистий внесок правників – членів НТШ в розвиток 

юридичної науки та в процес українського національного державотворення. 

Об’єктом дослідження є становлення, досягнення та форми організації 

вітчизняної юридичної науки на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – 

початку ХХ століття. 

Предметом дослідження є формування української правової думки в 

Науковому товаристві імені Шевченка наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. 

Хронологічні рамки дослідження визначені періодом діяльності НТШ 

наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. Нижня межа дослідження зумовлюється 

часом реорганізації Товариства імені Шевченка, яке у першу чергу займалося 

літературно-видавничою діяльністю, та Наукове товариство імені Шевченка, в 

структурі якого у 1893 р. було сформовано правничу комісію. Верхня межа 

дослідження визначається моментом ліквідації радянською владою Наукового 

товариства імені Шевченка, а отже – і правничої комісії у його складі.  

Методи дослідження. В основу методології дослідження покладено 

комплекс філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів і 

принципів. Світоглядною основою дослідження стали діалектиктичний, 

синергетичний та аксіологічний підходи. Діалектичний підхід дозволив отримати 

повне та об’єктивне уявлення про розвиток юридичної науки членами Наукового 

товариства імені Шевченка наприкінці ХІХ – початку ХХ століття – як 

віддзеркалення закономірностей еволюції економічних, політичних, духовних, 

культурних суспільних процесів і явищ на теренах Східної Галичини. 

Визначальними стали загальні принципи наукового пізнання: об’єктивності, 

всебічності, історизму, комплексності. Вирішення задач дослідження зумовило 

використання ряду загальнонаукових методів: структурно-функціонального, 

порівняльного, герменевтичного, логічних методів – сходження від абстрактного 

до конкретного та абстрагування (ідеалізації), біографічного та термінологічного 

методів, історико-генетичного та історико-порівняльного методів. Логічні методи, 
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зокрема аналіз і синтез, використовувалися у процесі систематизації та 

узагальнення інформації. Логічна обробка змісту матеріалів, які характеризують 

наукові погляди, концепції та доктрини окремих учених, надала можливість 

з’ясувати та визначити зміст термінологічно-категоріального апарату 

дослідження. Метод документального аналізу у поєднанні з порівняльно-

правовим та герменевтичним методами сприяли з’ясуванню основних думок та 

ідей конкретних наукових текстів, оцінці їх змісту згідно з політичними, 

моральними та юридичними критеріями. Історичний метод дозволив розглянути 

предмет дослідження в історичному контексті, тобто відтворити хід подій, 

пов’язаних з функціонуванням НТШ загалом та правничої комісії у складі НТШ 

зокрема. Завдяки цьому методу вдалося більш об’єктивно реконструювати 

історичні умови життя тогочасного українського суспільства та його наукові 

запити, які дали поштовх для вивчення ученими як сучасного їм права, так і 

народної правової традиції. Структурно-функціональний метод надав можливість 

дослідити структуру НТШ й правничої комісії у його складі, мету й завдання їх 

діяльності, особливості здійснених реорганізацій товариства, а також причини 

внесення порівняно частих змін до Статуту НТШ та інших установчих документів 

товариства, які у подальшому впливали на зміст діяльності НТШ. Були також 

використані спеціально-наукові методи: формально-юридичний та порівняльно-

правовий. Докладно методи дослідження розкриті в першому розділі дисертації. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що ця робота 

є першим монографічним комплексним історико-правовим дослідженням 

особливостей становлення та розвитку вітчизняної юридичної науки членами 

Наукового товариства імені Шевченка на західноукраїнських землях наприкінці 

ХІХ – початку ХХ століття. Вперше досліджено, як єдиний цілісний процес, 

наукові здобутки вчених-юристів – членів НТШ, висвітлено їх внесок у 

формування української правничої термінології, вивчення ґенези українського 

права (на підставі звичаєвого права), їх погляди на формування методології 

правничої науки та розвиток окремих галузей права, з’ясовано місце та значимість 
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їх наукових здобутків в українській юридичній науці. Внесок здобувача у 

розробку зазначеної проблематики становлять наступні результати дослідження: 

вперше: 

– обґрунтовано висновок, що НТШ за організаційними формами був 

принципово новим типом української наукової громадської інституції на теренах 

як Австро-Угорської монархії, так і Російської імперії, який створив унікальний 

науковий осередок юристів – правничу комісію у складі історико-філософської 

секції товариства; 

– доведено, що правнича комісія НТШ у досліджуваний період була досить 

потужним осередком кваліфікованих юристів, які стимулювали й забезпечили 

розвиток знань у провідних галузях юридичної науки та сприяли формуванню 

провідних західноукраїнських наукових юридичних шкіл; 

– досліджено історію створення, структуру правничої комісії НТШ, котра у 

1893 – 1895 рр. існувала у формі правничого відділу і лише з 1898 р. була 

організована у правничу комісію й складалася з президії, до якої входили голова, 

заступник голови, секретар комісії, а також члени правничої комісії НТШ 

(звичайні, дійсні, почесні члени та засновники); 

– визначено основні періоди та напрями діяльності правничої комісії НТШ: 

а) перший період (період функціонування правничого відділу НТШ, а з юридичної 

точки зору – напівофіційний період діяльності, бо установчі документи НТШ 

чітко не передбачали засад формування та діяльності такої структурної одиниці) – 

з травня 1893 р. по травень 1895 р.; б) другий період (період неструктурованості, у 

рамках якого розвиток юридичної науки здійснювався суто в межах історично-

філософічної секції без створення власної структурної одиниці (відділу чи 

комісії), або ж змістовно-неформальний період, оскільки фактична наукова робота 

правниками-членами НТШ хоча і здійснювалась у межах секції, однак без 

наявності власного спеціалізованого наукового підрозділу) – охоплював травень 

1895 – 1898 рр.; в) третій період (легалізаційний, коли правничу комісію було 

сформовано та легалізовано, як окремий структурний підрозділ). Він розпочався з 

1898 р., коли при історично-філософській секції було створено правничу комісію, 
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і тривав до 8 травня 1936 року – до наступної реорганізації правничої комісії 

НТШ; г) четвертий період (реорганізаційний, який розпочався з того, що правнича 

комісія НТШ була реорганізована 8 травня 1936 року у правничо-термінологічну 

комісію), і тривав до 1939 року, коли НТШ була ліквідована радянською владою; 

– систематизовано основні наукові праці членів правничої комісії НТШ 

залежно від напрямів наукових досліджень: а) наукові публікації з проблем 

загальної теорії держави і права; б) фундаментальні наукові праці з юридичної 

термінології; в) наукові праці з проблем звичаєвого права та окремих його 

інститутів; г) наукові доробки з питань методології юридичної науки та методів 

досліджень; ґ) публікації з окремих проблем у межах галузевих юридичних наук 

(конституційного, кримінального, цивільного, трудового, сімейного, земельного, 

процесуального права тощо); д) наукові публікації соціологічно-правового 

напряму у юриспруденції; 

– обґрунтовано науково-пізнавальне та науково-практичне значення 

спадщини вчених-правників НТШ та тісний зв’язок їх наукових ідей та концепцій 

із сучасною юридичною наукою; 

удосконалено: 

– наукові підходи і напрями висвітлення внеску НТШ та його правничої 

комісії в розвиток історико-правової науки; 

– положення про значимість методологічних засад дослідження для 

формування загальної наукової термінології, – властивої більшості наукових 

досліджень, включаючи наукову проблематику юридичних досліджень в рамках 

правничої комісії НТШ, а також спеціальної наукової термінології, що стосується 

юридичного режиму діяльності НТШ та його правничої комісії, змісту галузевих 

юридичних досліджень юристів-членів НТШ; 

– періодизацію діяльності НТШ, за якої з огляду на характер і зміст 

діяльності Товариства кожному з періодів присвоєно певні назви, зокрема: 

початковий (легалізаційний, літературно-видавничий) період (1873–1892 рр.), 

реорганізаційний (науково-організаторський) період (1892–1913 рр.), кризовий 

період діяльності НТШ (1913–1945 рр.), який, у свою чергу, поділений на чотири 
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етапи: етап функціонування НТШ напередодні та під час І світової війни (1913–

1918 рр.), етап діяльності НТШ в період ЗУНР (1918–1923 рр.); етап діяльності 

НТШ на теренах Другої Речі Посполитої (Республіки Польща) (1923–1939 рр.); 

період функціонування НТШ після входження західноукраїнських земель до 

складу СРСР та під час німецької окупації (1939–1945 рр.); 

– особливості викладання членами правничої комісії НТШ цивільно-

правових, кримінально-правових дисциплін, міжнародного права та 

порівняльного правознавства не лише в українських вищих навчальних закладах, 

а й у провідних університетах Австрії, Польщі, Німеччини, Сербії, Боснії, США та 

Канади; 

отримали подальший розвиток положення про: 

– роль та напрями міжнародного наукового співробітництва НТШ та 

вчених-правників членів НТШ; 

– роль НТШ та його правничої комісії у створенні вищих навчальних 

закладів та правничих відділень (факультетів) у їх складі, а також юридичних 

періодичних видань; 

– роль списків членів правничої комісії НТШ, уточнено їх біографічні дані, 

оцінку їх діяльності з позицій сучасників. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що основні його положення, узагальнення та висновки становлять певний внесок 

до історико-правової науки в цілому і можуть бути використані у науково-

дослідній роботі при подальшому дослідженні історико-правових проблем 

розвитку юридичної науки. Матеріали дисертації використовуються в 

навчальному процесі при викладанні курсів «Історія держави і права України», 

«Історія України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Історія 

політичних і правових учень» (акт Івано-Франківського університету права імені 

Короля Данила Галицького від 10.09.2015); а також у правозастосовчій, 

правоосвітній та правовиховній діяльності (акт Головного територіального 

управління юстиції в Івано-Франківській області від 22.12.2015) і у практичній 

діяльності (акт апеляційного суду Івано-Франківської області від 23.12.2015). 
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Апробація результатів дисертації. Положення та висновки дисертації 

обговорені та схвалені на засіданні кафедри теорії права та міжнародної 

інформації Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна», де було виконано дисертацію. Основні 

положення та висновки дисертації оприлюднено на 8 конференціях та наукових 

семінарах, а саме: VІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні 

та правові проблеми» (Тернопіль, 2010 р.); ХХІV Міжнародній історико-правовій 

конференції «Наукова спадщина професора В.С. Кульчицького і сучасність» 

(Львів, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Роль права та 

закону у громадянському суспільстві» (Одеса, 2012 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Міжнародно- та національно-правовий вимір 

забезпечення стабільності» (Львів, 2012 р.); V Міжнародній науково-теоретичній 

конференції «Філософські, методологічні та психологічні проблеми права» 

(Київ, 2012 р.); ХХVIII Міжнародній історико-правовій конференції (Рівне-

Луцьк, 2013 р.); Звітній викладацькій та студентській науково-практичній 

конференції: «Наука та освіта ХХI століття» (Івано-Франківськ, 2014 р.); 

Міжвузівському науковому семінарі: «Актуальні проблеми становлення та 

розвитку держави і права України» (Івано-Франківськ, 2014 р.).  

Публікації. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження 

автором викладені у 16 наукових публікаціях, з них сім наукових статей у 

фахових виданнях, перелік яких затверджено МОН України, одна стаття у 

зарубіжному фаховому виданні, а також вісім тез доповідей на конференціях. 

Структура дисертації. Робота побудована відповідно до мети та завдань 

дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, що включають дев’ять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 239 сторінок, із яких 172 сторінки основного тексту, список 

джерел – 35 сторінок (353 назви) та додатки – 32 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1  

ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ  

1.1 Історіографія проблеми та джерельна база дослідження 

Історіографія діяльності Наукового товариства імені Т. Шевченка та його 

правничої комісії посідає особливе місце в дослідженні, оскільки значною 

мірою віддзеркалює процес суспільно-політичного розвитку Галичини кінця 

ХІХ – першої третини ХХ ст. й дозволяє відтворити цілісну картину 

функціонування однієї з найбільших українських наукових установ, а також 

розвитку вітчизняної юридичної науки загалом. 

Огляд публікацій попередніх дослідників здійснювався за допомогою 

двох принципів – хронологічного та тематичного. Виходячи з хронологічного 

принципу, можна виокремити три основні етапи у дослідженнях з питань 

створення та діяльності правничої комісії НТШ: 1) праці, створені 

українськими правниками у період перебування Східної Галичини у складі 

Австро-Угорщини та Республіки Польща та у період існування ЗУНР; 2) 

радянська та діаспорна історіографія; 3) праці сучасних істориків та юристів. У 

тематичному відношенні можна виокремити чотири основні напрямки та групи 

наукових праць: 1) дослідження, що стосуються історії становлення, 

організаційної структури, мети та основних напрямків діяльності НТШ (в тому 

числі і правничої комісії у її складі); 2) наукові публікації, присвячені 

діяльності правничої комісії НТШ та аналізу наукової та теоретичної спадщини 

членів цієї комісії; 3) біографічні праці.  

Необхідність виокремлення хронологічного та тематичного підходу 

зумовлена тим, що впродовж конкретного історичного періоду здійснювалися 

наукові дослідження, що стосувалися структури, принципів організації та 

аналізу практичних результатів діяльності як правничої комісії, так і НТШ 

загалом.  
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Слід зазначити, що проблемам історії створення, організаційної 

структури та мети діяльності НТШ та його правничої комісії присвячені 

переважно праці істориків та літературознавців.  

Впродовж перших періодів діяльності НТШ побачили світ праці 

безпосередніх членів НТШ та їх сучасників. На особливу увагу заслуговує 

наукова спадщина багаторічного керівника товариства М. Грушевського, 

присвячена історії та діяльності НТШ. Відомий українських історик у 

друкованому органі товариства регулярно публікував власні аналітичні 

розвідки «Наукова діяльність Товариства ім. Шевченка» [60, с. 10; 61; 62; 63; 

64; 65; 66].  

У іншому друкованому органі НТШ «Хроніки НТШ» М. Грушевський 

опублікував статтю під назвою «Дотеперішній розвій Наукового Товариства 

ім. Шевченка» [63, с. 3-14], у якій проаналізував діяльність товариства за 

попередні 20 років, визначив основні досягнення товариства, включаючи 

видання «регулярних наукових, серійних та періодичних видань». В іншій його 

статті, опублікованій у Санкт-Петербурзі в «Журналі Міністерства народної 

просвіти», М. Грушевський здійснює історичний аналіз діяльності товариства, 

репрезентуючи результати його діяльності читачам Російської імперії [62, 

с. 117-148].  

20-літньому ювілею НТШ також було присвячено статтю 

О. Барвінського, опубліковану у 1892 р. під час перебування його на посаді 

голови товариства у «Справозданію до Записок НТШ» під назвою «Про 

заснування і дотеперішній розвиток Товариства ім. Шевченка». Автор коротко 

аналізує передумови та мету заснування Товариства і висвітлює його діяльність 

за перші 20 років існування. Незважаючи на інформативний характер, стаття 

відображає процес організаційного оформлення та реформування товариства та 

виходу першого номеру «Записок НТШ» [17, с. 209].  

Аналогічними за змістом є також наукові публікації В. Дорошенка 

«Украинская Академия Наук» [110, с. 23-28] та О. Грушевського «Наукове 

Товарищество імени Т. Шевченка и его издания 1905–1909 гг.» [66]. У згаданих 
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працях, аналізуючи діяльність товариства, автори асоціюють його з 

національною академією наук. В. Дорошенко є також автором першого 

монографічного дослідження «Наукове товариство ім. Шевченка у Львові 

(1873–1892–1912 pp.)», присвяченого діяльності НТШ та окремих його 

інституцій, що вийшло у світ 1912 р. [108]. Характерною рисою цієї праці є те, 

що, окрім опису створення та діяльності товариства, В.Дорошенко здійснив 

спробу аналізу окремих праць його членів.  

Згодом побачили світ три праці В. Гнатюка: «Наукове товариство 

ім. Шевченка» [51], «Наукове товариство ім. Шевченка у Львові» [52], 

«Наукове товариство ім. Шевченка у Львові (1873–1928)» [53] у співавторстві з 

К. Студинським, видані відповідно до 50-ої та 55-ої річниці існування 

товариства. У працях розкривається історія виникнення і основні етапи 

діяльності, процес формування окремих секцій та комісій НТШ та подаються 

короткі відомості про його членів. Однак, названі праці розкривають виключно 

історичний аспект становлення та розвитку НТШ (в тому числі і правничої 

комісії) і практично не торкаються питань розвитку юридичної науки.  

До цієї групи досліджень слід віднести також працю відомого 

українського історика І. Крип`якевича під назвою «Історично-філософічна 

секція НТШ під керівництвом М. Грушевського у 1894–1913 роках» [176], 

вперше опубліковану в 1939 p., в якій аналізується діяльність історико-

філологічної секції до складу якої входила і правнича комісія.  

У 1929 році у Записках НТШ публікується стаття М. Возняка 

«Олександр Кониський і перші томи «Записок»», яка фактично стала першою 

науковою розвідкою, що стосувалася аналізу наукового спадку окремих членів 

правничої комісії НТШ [39].  

Таким чином, впродовж кінця ХІХ ст. і до 1939 р. були здійснені перші 

спроби аналізу діяльності НТШ. Варто однак зауважити, що праці носили 

переважно інформативно-статистичний та історичний характер. Зважаючи на 

ряд обставин, спеціальних праць, які б аналізували діяльність конкретно 

правничої комісії чи зміст праць її членів, не було. Разом з тим, названі праці 
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мають непересічну історичну цінність, оскільки містять статистичні та 

аналітичні матеріали підготовлені безпосередніми учасниками описуваних 

подій. 

Другий етап історіографії НТШ наступив після закриття товариства у 

1939 р. та виїзду за кордон значної частини його членів та поновлення роботи 

товариства 1947 р. в Західній Європі та Сполучених Штатах Америки під 

назвою Shevchenko Scientific Society. При цьому, переважна кількість праць, 

присвячених історії та діяльності товариства, створена представниками 

української діаспори. Закономірно, що радянська наука свідомо уникала 

проблематики, що стосувалася НТШ, як основного осередку розвитку 

українства.  

Так, у 1949 р. виходить друком колективна монографія «Історія 

Наукового товариства ім. Шевченка» [143], у якій у популярній формі 

висвітлюється хронологія діяльності товариства від його заснування до 

закриття. Разом з тим, слід відзначити, що згадана праця носить швидше 

науково-популярний характер і не може задовільнити інтерес у розкритті 

юридичних аспектів діяльності товариства в цілому та правничої комісії 

зокрема.  

У 1951 p. опублікована праця В.Дорошенка «Огнище української науки: 

Наукове товариство ім. Шевченка у Львові» [109]. На той час це була 

найбільша монографічна праця, яка розкривала основні аспекти створення 

НТШ, його діяльності. Найбільшою заслугою автора є те, що він на основі 

аналізу праць членів товариства довів його роль у формуванні сучасної 

української науки, а також виконання НТШ функцій всеукраїнської академії 

наук.  

Відомим діаспорним дослідником НТШ є В. Лев, який у цілому ряді своїх 

праць [185; 186] дає короткий аналіз наукової діяльності секцій та комісій 

Товариства і розкриває особливості відображення цієї діяльності в окремих 

виданнях. У науково-популярному стилі автор дає загальний аналіз основних 
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напрямків діяльності, однак без характеристики окремих праць, що 

опубліковані у виданнях НТШ.  

У рамках відзначення 100-річчя від заснування НТШ в українських 

часописах в еміграції «Український історик» та «Альманах УНС» було 

опубліковано низку статей, присвячених історії Наукового товариства 

ім. Шевченка. Окремої уваги викликає публікація Ю. Герича «Статути 

Наукового товариства ім. Шевченка у Львові» [48; 49], в якій автор вперше 

робить спробу проаналізувати діяльність Товариства через призму його 

статутів та проектів статутів. На жаль, у автора не було оригіналів перших 

статутів НТШ, тому їхній аналіз має поверховий характер.  

Чимало уваги діаспорні науковці приділяли аналізу життя та творчості 

окремих членів НТШ. Так, зокрема А. Камінський здійснив біографічний опис 

члена правничої комісії НТШ В. Охрімовича [147]. Недоліком у цій роботі є 

відсутність аналізу наукової спадщини та правових поглядів В. Охримовича.  

Натомість, інший діаспорний вчений Ю. Фединський підготував наукову 

розвідку про Є. Олесницького під назвою «Д-р Євген Олесницький серед 

українських правників Станиславова», у якій основний акцент зробив на 

правозахисній діяльності члена НТШ та визначив його провідне місце з поміж 

адвокатів м. Станиславова [319].  

Недоліком діаспорної історіографії є те, що через відсутність доступу 

їхніх авторів до архівних та бібліотечних фондів статистичні та фактологічні 

відомості базуються на спогадах чи переказах учасників подій, що опинилися 

за кордоном. Також діаспорні праці мають переважно науково-популярний 

характер і аналізують не стільки наукову спадщину членів товариства, скільки 

її вплив на свідомість та суспільно-політичне життя українського суспільства.  

Що стосується радянської науки в галузі історії права, то діяльності 

НТШ, з огляду на ідеологічні стереотипи, уваги взагалі не приділялося. 

Висвітлення діяльності товариства здійснювалося у рамках 

загальноісторичного огляду суспільно-політичного та культурного розвитку 

Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Виняток становлять 
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дослідження В. Кульчицького та В. Сокуренка. Зокрема, В. Кульчицький у 

власному монографічному дослідженні «Державний лад і право в Галичині (в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.)» у контексті аналізу наукової 

спадщини видатних галицьких правників та юристів кінця ХІХ – перших 

десятиліть ХХ ст. висвітлив основні тенденції у розвитку НТШ та його 

значення для національних змагань галицьких українців [180]. Натомість, 

В. Сокуренко в рамках аналізу політико-правових вчень другої половини 

ХІХ ст. проаналізував теоретично-правову спадщину окремих членів правничої 

комісії НТШ [287].  

Опосередковані відомості про розвиток правової думки в Галичині та 

місце правничої комісії НТШ містяться також у статті В. Калиновича «Розвиток 

юридичної науки у Львівському ордена Леніна державному університеті 

ім. Івана Франка» [146].  

У радянський період побачила світ і монографія О. Скакун 

«Политическая и правовая мысль на Украине (1861-1917)» [271], у якій автор, 

незважаючи на ідеологічні стереотипи тодішньої юридичної науки, приділила 

вагому увагу розвитку правової думки у Галичині та місцю у цьому процесі 

НТШ.  

Третій хронологічний період у дослідженні наукової спадщини НТШ та 

правничої комісії розпочався з 1989 року, коли НТШ відновлює свою діяльність 

на території України, та продовжився з подальшим здобуттям нашою країною 

незалежності. Це стало закономірним наслідком та підтвердженням значимості 

товариства, як провідника культурного та національно-політичного 

відродження на західноукраїнських землях. Разом з тим, варто відмітити певну 

специфіку сучасних наукових поглядів. Суть її полягає у яскраво вираженому 

регіоналізмі. Основним центром дослідження наукової спадщини та історії 

НТШ на сьогоднішній день є Львів, що пояснюється як і місцезнаходженням 

товариства, так і розміщенням основної джерельної та методологічної бази.  

Загалом, у сучасній вітчизняній історико-правовій науці можна 

виокремити два основні напрями, у рамках яких здійснюється аналіз юридичної 



 18

діяльності НТШ загалом та правничої комісії зокрема. Перший – дослідження 

діяльності правничої комісії НТШ, аналіз теоретичної спадщини й досвіду 

науково-організаційної, викладацької та видавничої діяльності її членів. Другий 

напрям вивчає діяльність НТШ у рамках предметів історії держави і права та 

історії політичних і правових учень на західноукраїнських землях наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст.  

Першим серед сучасних вітчизняних науковців, який виявив інтерес до 

наукової спадщини НТШ, був львівський історик Я. Грицак. У своїй статті 

«Почин для зросту на спільнім ґрунті. Погляд на НТШ, що діяло у Львові 

протягом 116 p.» [58], він робить спробу переосмислити ту роль, яку НТШ 

відіграло у формуванні сучасної української науки.  

Вартою уваги є також праця Р. Кучера «Наукове товариство 

ім. Шевченка: Два ювілеї» [184], яка була однією з перших спроб у сучасній 

українській історіографії окреслити структуру та етапи розвитку НТШ у зв`язку 

з культорологічними та політичними процесами, що тривали в Україні 

протягом більш як столітнього періоду діяльності Товариства. Особливої уваги 

заслуговує спроба Р. Кучера розкрити зв'язок між Товариством і сучасною 

АН України. Але, як і більшість попередніх видань, праця носить науково-

популярний характер. У передмові до своєї монографії Р. Кучер зауважив, що: 

«Пропонований огляд діяльності НТШ не претендує на вичерпність і 

абсолютну ґрунтовність, а тому має швидше інформативний характер 

загального плану» [184, с. 6].  

Діяльність НТШ стала об’єктом дослідження О. Романіва, який на 

початку 1990-х років був керівником відновленого товариства. У ряді своїх 

праць він розкриває роль, яку відіграло Товариство «в піднесенні національної 

самосвідомості, в злитті двох потоків наддніпрянського і галицького 

національного відродження в єдиний могутній потік та в створенні української 

національної науки» [263; 264]. Він також вказує на місце та перспективи 

розвитку НТШ після його відновлення у системі наукових інституцій 

незалежної України. В статті «Наукове товариство ім. Шевченка: традиції та 
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перспективи розвитку» [264] автор розглядає НТШ не як окреме явище, а в 

контексті еволюції розвитку української культури та науки, аналізує його 

діяльність у різних сферах культурного й науково-громадського життя 

українського народу.  

Варто зазначити, що значна кількість сучасних науковців безпосередньо 

чи опосередковано приділяють увагу проблемі діяльності НТШ. У вітчизняній 

історико-правовій науці нагромадився цілий пласт наукової літератури, що 

відображає життя, діяльність, основні суспільно-політичні погляди членів 

правничої комісії товариства. Інтерес з боку вітчизняних науковців викликали 

такі постаті правничої комісії НТШ, як С. Дністрянський, М. Зобків, 

К. Левицький, В. Охрімович, В. Старосольський, П. Стебельський та ін.  

Слід зауважити, що у 2012 році захистили кандидатські дисертації 

В. Кахнич та Т. Ходак, які у певній мірі охопили у своїх наукових дослідженнях 

проблематику НТШ. Зокрема. В. Кахнич у дисертації «Становлення і розвиток 

правової освіти та науки на юридичному факультеті Львівського університету 

(XVII-XX ст.): історико-правове дослідження» висвітлив особливості наукової, 

науково-організаційної, викладацької діяльності членів НТШ на базі 

юридичного факультету Львівського університету [148]. Т. Ходак у 

кандидатській дисертації «Державно-правова думка в Західній Україні (1919-

1939 рр.)» висвітлювала наукові погляди на державу і право західноукраїнських 

науковців, включаючи і державно-правові погляди членів правничої комісії 

НТШ [322].  

Закономірно, що найбільш дослідженою є наукова спадщина та 

громадсько-політична діяльність одного з лідерів правничої комісії НТШ 

К. Левицького. Аналізу його правових поглядів присвячені праці, які виконали 

Т. Андрусяк [3], І. Василик [30; 31; 32], О. Гайдукевич [46], Н. Шуманська [38; 

349; 350] та ін. Характерною рисою наукових досліджень названих авторів є 

акцентування уваги, насамперед, на громадсько-політичній діяльності 

К. Левицького. Його політико-правові погляди аналізуються в контексті 



 20

характеристики дій відомого галицького правника на найвищих державних 

посадах Австро-Угорщини та ЗУНР.  

Комплексне дослідження життєвого шляху К. А. Левицького здійснив І. 

О. Андрухів, який у своїх наукових працях «Кость Левицький: сторінки життя» 

[13] та «Кость Левицький: політик, громадський діяч, правник (1859-1941)» 

дослідив різні сфери діяльності К. Левицького, включаючи також наукову та 

науково-організаційну діяльність останнього в рамках НТШ та правничої 

комісії НТШ [12].  

Дослідження державницької та політичної діяльності К. Левицького 

здійснив М. Гуцуляк у своїй монографії «Перший листопад 1918 на Західних 

землях України» [68].  

Більш ґрунтовно правові погляди та наукова спадщина К. Левицького 

аналізуються у дослідженнях М. Мацькевича та І. Василик. Зокрема, у праці 

М. Мацькевича «Державно-правова платформа Костя Левицького» 

розкриваються основні державницькі ідеї провідника правничої комісії НТШ та 

їх практична трансформація у період національно-визвольних змагань періоду 

ЗУНР [215].  

Натомість, І. Василик є автором монографії «Кость Левицький: від 

адвоката до прем’єра ЗУНР», у якій, окрім практичної діяльності К. Левицького 

на громадсько-політичній ниві, аналізуються окремі його погляди на державу і 

право [30]. У іншій праці автор розкриває видавничу та публіцистичну 

діяльність К. Левицького [31].  

Окрему увагу І. Василик зосереджує довкола діяльності К. Левицького в 

НТШ. Зокрема, у праці «Діяльність Костя Левицького в НТШ» аналізуються 

основні адміністративні ініціативи правника та сфери наукових інтересів у 

царині правничих наук [32].  

Посилений інтерес серед вітчизняних науковців викликає наукова 

спадщина та постать С. Дністрянського. Одним із перших дослідників його 

наукової спадщини є М. Мушинка, який у 1992 році опублікував працю 
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«Станіслав Дністрянський – засновник нової науки права (1870-1935) / 

Академік Станіслав Дністрянський. 1870-1935. Бібліографія» [222].  

Відомим дослідником науково-теоретичної спадщини С.Дністрянського є 

І. Усенко, який у 1996 році опублікував працю «Наукова спадщина академіка 

С. С. Дністрянського», вперше здійснивши комплексний аналіз наукового 

доробку відомого галицького правника [314]. Крім того, І. Усенко 

систематизував та висвітлив науковий доробок С. Дністрянського у таких 

наукових працях, як «Дністрянський Станіслав Северинович // Антологія 

української юридичної думки. – Т 1. Загальна теорія держави і права, філософія 

та енциклопедія права» та Дністрянський Станіслав Северинович // Юридична 

енциклопедія. – Т. 2. – К., 1999 [312; 313].  

Комплексне дослідження біографії та основних наукових здобутків 

С. Дністрянського здійснив В. Возьний у своєму дисертаційному дослідженні 

«Державно-правові погляди академіка С. С. Дністрянського» [40], де висвітлив 

основні наукові погляди науковця з проблем теорії держави і права, 

конституційного, цивільного, сімейного та інших галузей права. Крім того, 

окремі аспекти наукової діяльності С. Дністрянського викладені у наукових 

статтях В. Возьного «Правознавець світового рівня: 125 років від дня 

народження Станіслава Дністрянського» [41], «Основоположник українського 

правознавства» [42], «Правова концепція С. Дністрянського» [43].  

Окреме дослідження наукової діяльності С. Дністрянського здійснила 

І. В. Музика. У своїй науковій публікації «Особливості праворозуміння 

академіка С. С. Дністрянського» вона висвітлила основні його підходи до 

розуміння сутності права, що має важливе значення для правової методології 

[221].  

Заслуговує уваги науковий доробок П. Стецюка, який у праці «Станіслав 

Дністрянський як конституціоналіст», піддав ґрунтовному аналізу погляди 

відомого діяча правничої комісії НТШ по відношенню до основоположних 

засад конституціоналізму [302]. Окрема увага була присвячена також і його 

конституційним проектам.  
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Питанню наукового внеску С. Дністрянського у розвиток науки 

конституційного права також присвячене дисертаційне дослідження А. Савчак 

«Конституційно-правові погляди Станіслава Дністрянського» [268]. У даній 

праці проаналізовано погляди С. Дністрянського на основні інститути 

конституційного права.  

Основні аспекти життєвого шляху С. С. Дністрянського, окремі напрями 

його наукової та науково-організаційної діяльності висвітлено у наукових 

публікаціях І. Андрухіва та П. Арсенича «Українські правники у національному 

відродженні Галичини: 1848-1939 рр.» [12], Г. Куриса «Творець Конституції» 

[183] та Р. Кучера «Наукове Товариство імені Т. Шевченка» [184].  

Цілий ряд праць, присвячених правовим поглядам С. Дністрянського, 

опублікував А. Коваль [154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164]. У 

2005 році ним було успішно захищено дисертаційне дослідження «Погляди 

Станіслава Дністрянського на право та державу (загальнотеоретичні аспекти)» 

у якому досить ґрунтовно розкрито не лише основні погляди на систему права 

С. Дністрянського, а й визначено його місце у когорті вітчизняних правників-

теоретиків. А. Коваль основну увагу звернув на аналіз поглядів ученого щодо 

пріоритетного значення правознавства у системі суспільних наук, походження 

права та держави, міжнародних і міждержавних об'єднань, їх видів і форм [160].  

Політико-правові погляди та наукова спадщина В. Старосольського стали 

об’єктом досліджень, які здійснили Ю. Древніцький, В. Згурська та 

Т. Огородник. У підготовленій молодим тернопільським істориком 

Ю. Древніцьким монографії (результат та доопрацювання дисертаційного 

дослідження) «Володимир Старосольський: громадсько-політична та наукова 

діяльність (1878-1942)» розкриваються як основні епізоди із життя галицького 

науковця, так і здійснюється аналіз основних суспільно-політичних поглядів 

В.Старосольського [113]. Зокрема, у монографії Ю. Древніцького розкрито 

основні наукові погляди В. Старосольського на загальнотеоретичні аспекти 

співвідношення права та держави, а також на окремі проблемні питання 

окремих галузей права.  
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В. Згурська, окрім аналізу філософсько-правових поглядів 

В.Старосольського [136], особливу увагу зосередила на аналізі запропонованої 

ним концепції федеративної держави [137; 138].  

У працях Т. Огородника основна увага зосереджується на громадсько-

політичній діяльності В. Старосольського [231; 232]. Досліджував науковець 

також і правозахисну і адвокатську діяльність В. Старосольського (особливо – у 

30-х рр. ХХ ст.) [233; 234; 235].  

Наукові погляди М. Зобківа досліджував львівський вчений Т. Андрусяк. 

Вартими уваги у цьому ракурсі його праця «Михайло Зобків – визначний 

український вчений-правник» [4]. Об’єктом дослідження Т. Андрусяка стали 

також постаті таких членів правничої комісії НТШ, як О. Огоновський [8] та 

П. Стебельський [10]. Основним характером цих праць є комплексний 

(енциклопедичний) підхід до розкриття життя, діяльності та наукової спадщини 

вказаних членів НТШ.  

Політико-правові ідеї О. Огоновського стали об’єктом наукових пошуків 

А. Редзіка, який аргументував вагомий внесок члена правничої комісії НТШ на 

розвиток вітчизняної науки цивільного права [261], а також викладені у 

наукових працях Л. Білецького «Омелян Огоновський» [19] та В. Микитюка 

«Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог» [218].  

Державно-правові погляди М. Лозинського системно досліджувались у 

дисертації С.Осадчук «Правові погляди Михайла Лозинського» [242]. У даній 

праці висвітлено погляди М. Лозинського на правовий статус українських 

земель та акцентовано увагу на поглядах вченого щодо розвитку галузей права.  

У 2009 році О. Александровим була успішно захищено дисертаційне 

дослідження «Правові погляди Олександра Кониського», у якому автор 

ґрунтовно розкрив погляди на державу і право одного із найвідоміших членів 

НТШ [2].  

Таким чином, сучасна українська історико-правова наука нагромадила 

достатньо ґрунтовний пласт персоналістських досліджень, які розкривають, як 

життя і громадсько-політичну діяльність окремих членів правничої комісії 
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НТШ, так і їх політико-правові погляди. Попри наявність цілого ряду праць, 

недостатком вітчизняної науки є відсутність комплексного дослідження, у 

якому б розкривалася діяльність правничої комісії НТШ як осередку 

становлення та розвитку вітчизняної юридичної науки. 

Аналізуючи групу наукових матеріалів у рамках висвітлення історії 

держави і права у Галичині, необхідно, насамперед, виокремити дослідження 

сучасних науковців, таких як Т. Андрусяк, В. Кульчицький, Б. Тищик та ін. У 

їхніх працях у рамках аналізу політико-правових умов розвитку Галичини у 

складі Австро-Угорщини, еволюції імперського законодавства та його впливу 

на суспільно-політичне життя краю, аналізується практична діяльність окремих 

членів НТШ.  

Власне, підручник з історії держави і права України за авторством 

В. Кульчицького та Б. Тищика, який вийшов 1996 році, був одним із перших, 

котрі визначали здобутки галицьких правників (зокрема, членів правничої 

комісії НТШ у рамках історії становлення вітчизняної правової науки та 

політико-правової думки) [181].  

Слід також зауважити, що згаданий вище Т. Андрусяк, окрім дослідження 

окремих персоналій, у 2012 році опублікував статтю «Періодизація української 

правової думки в Галичині (Австрийський період)», у якій чітко визначив місце 

НТШ та правничої комісії у процесі становлення вітчизняної правової науки 

[11].  

Таким чином, критичне використання, зіставлення та порівняння в 

дисертаційному дослідженні наявної історіографічної бази і широкого 

комплексу джерел, опрацьованих автором у ряді архівів та бібліотек дозволили 

здійснити спробу комплексного об’єктивного аналізу діяльності правничої 

комісії НТШ.  

Вивчення діяльності правничої комісії Наукового Товариства 

ім. Шевченка, вимагає залучення широкого кола джерел, різних за 

походженням та інформаційними можливостями. Джерельна база дисертації 
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складається з різноманітних комплексів архівних та опублікованих документів і 

матеріалів, які умовно можна поділити на кілька груп:  

1) опубліковані та неопубліковані архівні матеріали;  

2) офіційна хроніка НТШ;  

3) мемуари членів комісії;  

4) праці членів правничої комісії НТШ; 

5) періодичні видання. 

Що стосується архівного фонду, то основу при написанні дисертаційного 

дослідження склали матеріали, що містяться у Центральному державному 

історичному архіві України у м. Львові, Центральному державному архіві 

органів влади та управління України, Державному архіві Львівської області та 

Державному архіві Тернопільської області.  

Основна кількість неопублікованих матеріалів знаходяться у фонді 309 

«Наукове товариство імені Шевченка» Центрального державного історичного 

архіву України у м. Львові. У фонді зібрані протоколи засідань правничої 

комісії, матеріали про окремих членів, чорнові варіанти їхніх праць. Так, 

зокрема на особливу увагу заслуговують справи № 3 «Статут Наукового 

товариства імені Шевченка», № 26 «Про обрання дійсних членів історико-

філософічної секції НТШ», № 2712 «Список членів товариства (НТШ) із 

зазначенням анкетних даних», які відображають основні організаційні та 

статистичні моменти діяльності НТШ. Окремі справи присвячені персоналіям, 

зокрема, В. Старосольському (справа № 2239).  

З поміж фондів Центрального державного архіву органів влади та 

управління України нами використані матеріали фонду 4465, справи № 474 

«С. С. Дністрянський. Нові проекти української конституції», у якому міститься 

примірник роботи С. Дністрянського, присвяченої проблемам українського 

конституціоналізму. У фонді № 166 цього ж архіву, у справі №4438 

«Біографічна довідка з життя М. М. Лозинського» містяться короткі відомості 

про життя М. Лозинського.  
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У Державному архіві Львівської області знаходиться фонд № 26 

«Огоновський Омельян», у якому містяться матеріали, що розкривають окремі 

сторінки життя та громадсько-політичну діяльність згаданого члена НТШ.  

У Державному архіві Тернопільської області знаходиться Фонд № Р-3430 

«Станіслав Северинович Дністрянський» у якому зберігаються копії документів 

про отримання вищої освіти та захисту вчених ступенів С. Дністрянським.  

Значну наукову цінність для дослідження представляють матеріали 

неопублікованих фондів Відділу рукописів ЛННБ ім. В. Стефаника. Особливо 

це стосується фонду 167 «Біографічний словник І. Левицького», у якому зібрані 

матеріали про життя і діяльність провідних українських громадсько-політичних 

і наукових діячів Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ століття.  

Що стосується другої групи джерел – хронік НТШ, то основна кількість 

матеріалів містяться у «Хроніці Наукового товариства імені Шевченка» та 

«Записках НТШ», які були основними друкованими органами товариства. 

Окрім детальних відомостей про кількісний склад членів товариства, 

біографічних відомостей, у згаданих виданнях містяться детальні статистичні 

відомості, які розкривають фінансові справи, наявність фондів бібліотеки та 

музею, співпрацю з українськими та іноземними навчальними закладами та 

науковими установами. Особливої уваги у «Хроніці» заслуговує розділ під 

назвою «Справозданіє», в якому міститься інформація про регулярність 

засідань секцій та комісій, висвітлення основних питань що на них піднімалися 

та підсумкові дані про стан наукової роботи. Регулярно публікувалася рубрика 

«Склад правничої комісії НТШ», завдяки аналізу якої можна прослідкувати 

зміни у кількісному складі членів правничого виділу та сферу їх наукових 

інтересів. «Хроніка Наукового товариства імені Шевченка» знаходиться у 

фондах Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника.  

У «Записках НТШ» регулярно публікувалася рубрика «З товариства», у 

якій висвітлювалися основні наукові та побутові заходи, що мали місце. 

Зокрема, публікувалися відомості про питання, які піднімалися на засіданнях 

правничої комісії.  
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Третя група джерел представлена мемуарами членів НТШ. Особливої 

уваги заслуговує мемуарна спадщина одного з перших керівників товариства 

О. Барвінського. У «Споминах з мого життя» О. Барвінський присвятив 

окремий розділ, що стосується роботи НТШ, специфіки формування секцій та 

комісій. У мемуарах розкриваються невідомі епізоди особистих відносин між 

членами товариства, вплив суспільно-політичних обставин на розвиток науки 

та політичної думки в краї. 

Чималу кількість матеріалів можна почерпнути з мемуарної спадщини 

М. Грушевського, який впродовж десятиліть виступав рушієм розвитку НТШ, і 

весь період піднесення товариства асоціюється саме з його ім’ям. Спомини 

М. Грушевського корисні тим, що, окрім аналізу історичних аспектів 

становлення та розвитку товариства, у них розкривається специфіка розвитку 

науки в досліджуваний період.  

Значний вплив у системі мемуарних джерел відіграли спомини самих 

членів правничої комісії НТШ, а особливо – спогади Є. Олесницького. Свої 

спомини він започаткував у Відні 1916 р. Рукопис цих матеріалів зберігається у 

ЦДІА України в Львові [341, арк. 48]. Дані спомини згодом були опубліковані 

на базі Львівської видавничої спілки «Діло» (1935 р.). Є. Олесницький акцентує 

увагу на домінуванні у його житті практичної діяльності у галузі права по 

відношенню до юридичної науки. Він, зокрема, зауважив, що «строгій науці не 

міг себе присвятити… На це не було у мене засобів, – і я мусів дбати 

передовсім про працю задля хліба, отже працювати передовсім у адвокатурі…» 

[240, с. 216].  

Отже, цінність вищевказаної групи джерел зумовлена тим, що вона 

відображає суб’єктивну сторону діяльності та побуту окремих громадсько-

політичних діячів та науковців кінця ХІХ – початку ХХ ст., що, у свою чергу, 

мало вагомий вплив на їхні погляди. 

Наступну групу джерел складають праці членів правничої комісії НТШ, 

творчий доробок яких охарактеризовано у підрозділі 3.1 дисертації.  
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Періодика (насамперед, публіцистична або ж газетна), як одна із груп 

джерел, актуальна тим, що вона екстраполює ставлення суспільства до 

галицьких правників, оскільки через активність публікації їхніх праць на 

шпальтах газет можна прослідкувати рівень популярності конкретної 

суспільно-політичної ідеї, а також ступінь політизації самого населення. 

Особливу цінність у цьому плані складають такі українські та польські 

періодичні видання, як «Діло», «Житє і Слово», «Gazetа Narodowа».  

Таким чином, джерельна база є досить широкою і дозволяє всебічно 

розкрити діяльність правничої комісії НТШ. Найбільшу цінність для 

дослідження представляють неопубліковані архівні матеріали та друковані 

органи товариства, у яких регулярно публікувалися наукові праці його членів.  

Критичне використання, зіставлення та порівняння в дисертаційному 

дослідженні наявної історіографічної бази і широкого комплексу джерел, 

опрацьованих автором у ряді архівів та бібліотек, дозволили здійснити спробу 

комплексного об’єктивного аналізу діяльності правової комісії НТШ.  

 

1.2 Термінологічно-категоріальний апарат та методологія 

дослідження  

Мета і завдання дослідження зумовили необхідність використання 

сукупності основних груп методів: філософських, загальнонаукових та 

спеціально-наукових.  

Світоглядною основою дослідження стали діалектиктичний, 

синергетичний та аксіологічний підходи. Діалектичний підхід дав змогу 

всебічно висвітлити процес розвитку української юридичної науки у Східній 

Галичині. Використання синергетичного підходу у поєднанні з системним 

методом дало можливість оцінити рівень та тенденції розвитку галузей 

української юридичної науки в системі юриспруденції Австро-Угорщини та 

Польщі. Такий методологічний інструментарій дозволив дослідити наукову й 

просвітницька діяльність правничої комісії НТШ у тісному взаємозв’язку з 

соціальними, політичними, економічними, національними, культурними та 
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ідеологічними явищами й процесами, які відбувались та теренах Східної 

Галичини. Аксіологічний підхід дозволив здійснити ціннісну оцінку теорій, 

концепцій, доктрин, ідей українських юристів – членів НТШ на засадах 

загальнолюдських цінностей та принципів – гуманізму, справедливості, 

взаємоповаги тощо.  

Важливе місце в дослідженні посідають принципи наукового пізнання: 

об’єктивності, всебічності, історизму, комплексності. Використання принципу 

об’єктивності забезпечило неупереджене і критичне висвітлення вкладу і ролі 

НТШ та його правничої комісії у процес становлення й розвитку вітчизняної 

юридичної науки та юридичної освіти [26].  

Важливу роль у дослідженні структури та діяльності правничої комісії 

НТШ відіграв принцип всебічності пізнання. Діяльність правничої комісії 

досліджувалась не сама по собі, а у тісному взаємозв’язку і іншими 

соціальними явищами і процесами та громадськими інституціями. 

Найяскравіше даний принцип був втілений при дослідженні соціальних, 

політичних, економічних, національних, культурних та ідеологічних передумов 

формування НТШ та правничої комісії товариства. Крім того, всебічність також 

проявляється у застосуванні цілого комплексу методів дослідження.  

Що ж стосується наукового принципу комплексності, то за його 

допомогою дослідження наукових здобутків членів правничої комісії НТШ 

здійснювалося не лише з позицій розвитку історико-правової науки, а й з 

позицій розвитку інших юридичних наук – теорії держави і права, філософії і 

соціології права, конституційного, цивільного, кримінального, міжнародного 

права тощо.  

Принцип історизму у поєднанні із хронологічним методом дав 

можливість отримати повне та об’єктивне уявлення про закономірності 

розвитку юридичної науки в Науковому товаристві імені Шевченка у 1892-1939 

рр. у зв’язку із суспільно-політичними та іншими процесами, які мали місце у 

другій половині ХІХ століття і часто носили суперечливий характер та 

переважно негативно впливали на можливість становлення та розвитку науки в 
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цілому та юридичної науки зокрема на західноукраїнських землях, які входили 

до складу Австро-Угорщини та Польщі.  

Завдяки поєднанню принципу історизму з діалектичним підходом 

вивчення наукової, науково-організаційної, науково-педагогічної та видавничої 

діяльності НТШ та правничої комісії у його складі здійснювалось з 

урахуванням кожного конкретного історичного періоду розвитку НТШ в 

цілому та правничої комісії зокрема.  

Складність предмету і завдань та досить значні хронологічні рамки 

дослідження зумовили необхідність використання низки загальнонаукових 

методів: структурно-функціонального, порівняльного, герменевтичного, 

логічних методів – сходження від абстрактного до конкретного та 

абстрагування (ідеалізації), біографічного та термінологічного, історико-

генетичного та історико-порівняльного методів. 

Структурно-функціональний метод застосовувався у процесі з’ясування 

структури НТН та його правничої комісії, а також для розкриття напрямів, 

форм, мети і завдань їх діяльності. 

Порівняльний метод дозволив дослідити результати праці вчених-юристів 

– членів НТШ у порівнянні зі здобутками аналогічних зарубіжних наукових 

центрів та представників зарубіжної юридичної науки.  

Герменевтичний метод у поєднанні із структурно-генетичним аналізом і 

синтезом дозволили розглянути наукові здобутки вчених-юристів – членів 

НТШ, їх правові погляди, юридичні концепції та теорії, визначити вплив 

останніх на розвиток сучасної юридичної науки (особливо – у контексті 

становлення термінологічного апарату сучасної юридичної науки).  

Завдяки методам сходження від абстрактного до конкретного та методу 

абстрагування (ідеалізації) було зроблено спробу реконструювати умови 

виникнення і гіпотетично обґрунтувати об’єктивну необхідність формування та 

розвитку власного українського наукового центру у Східній Галичині (зокрема, 

створення у 1873 р. Товариства імені Шевченка, спочатку як суто літературно-

видавничого об’єднання, яке з 1892 р. перетворюється у Наукове товариство 
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імені Шевченка переорієнтоване на наукову діяльність). Це дало можливість на 

базі правничої комісії історико-філософської секції НТШ розвивати також і 

юридичну науку.  

Структурно-функціональній метод допоміг з’ясувати, що члени 

правничої комісії НТШ не тільки забезпечували розвиток юридичної науки, а й 

займалися науково-організаційною, науково-педагогічною, суспільно-

політичною, професійно-юридичною діяльністю.  

Біографічний метод надав можливість більш точно та об’єктивно 

дослідити особливості державно-правових поглядів С. Дністрянського, 

К. Левицького, М. Лозинського, В. Охрімовича та ін. у зв’язку з конкретними 

подіями їх життя [351, с. 184]. Зокрема, було акцентовано увагу на мемуарах, 

споминах, архівних матеріалах та інших відомостях біографічного характеру 

пов’язаних із становленням та еволюцією їх поглядів. Окрім того, дисертантка 

звернула увагу на те, що члени НТШ досліджували юридичні проблеми на тлі 

політичних та соціально-культурних процесів, учасником яких були самі.  

Термінологічний метод передбачає вивчення історії термінів і 

позначуваних ними понять, розробку або уточнення змісту та обсягу понять, 

встановлення взаємозв'язку і субординації понять, їх місця в понятійному 

апараті теорії, на основі якої базуються дослідження. За допомогою 

термінологічного методу було досліджено історію термінів «асекурація», 

«обсяг ділання держави», «обще право приватне», «правовість», «право 

засидження», «право пропінації», «табулярна власність», «фізична власність» 

та ін., з’ясовано зміст окремих положень у державно-правових теоріях та 

концепціях членів НТШ (соціологічній теорії права С. Дністрянського, 

термінологічних засадах українського права К. Левицького, концепціях 

звичаєвого права С. Дністрянського та В. Охрімовича тощо). 

Історико-генетичний метод використано при дослідженні особливостей 

виникнення та періодів історичного розвитку НТШ в цілому та правничої 

комісії НТШ зокрема. Цей метод також дав можливість проаналізувати 

причини та передумови, які сприяли формуванню Наукового товариства імені 
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Шевченка, а також правничої комісії НТШ. Крім того, дослідження наукових 

праць вчених-юристів – членів НТШ дало можливість встановити основні 

причини появи цих праць, тобто наявні наприкінці ХІХ – на початку ХХ 

століття проблеми правового регулювання, на вирішення яких якраз і 

спрямовувались наукові дослідження юристів НТШ.  

За допомогою застосування історико-порівняльного методу вдалось 

встановити спільні властивості та відмінні риси організації наукової, науково-

організаційної, викладацької та видавничої діяльності членів правничої комісії 

НТШ на різних періодах розвитку НТШ та його правничої комісії.  

В ході вирішення завдань, зумовлених метою дослідження, було 

використано також спеціально-наукові методи. Формально-юридичний метод 

було використано для визначення предмету юридичних наукових досліджень 

членів НТШ [165, с. 99]. Проведена робота надала можливість вирізнити та 

систематизувати основні напрями їх досліджень, серед яких: дослідження у 

царині теорії держави і права, конституційного, цивільного, шлюбно-сімейного 

права, а також дослідження у галузі історії держави і права, історії політичних і 

правових учень, звичаєвого права та розроблення української правничої 

термінології й методології юридичних досліджень. Порівняльно-правовий 

метод дозволив з'ясувати спільні та відмінні риси концепцій, теорії та ідей 

правників НТШ. 

Варто зауважити, що весь комплекс вищевказаних методів дослідження 

використано при формуванні категорійно-понятійного апарату нашого 

дослідження. Категоріально-понятійний апарат дослідження складається з 

загальної наукової термінології, властивої більшості наукових досліджень, 

включаючи і наукову проблематику юридичних досліджень в рамках правничої 

комісії НТШ, а також із спеціальної наукової термінології, що стосується 

юридичного режиму діяльності НТШ та його правничої комісії, та змісту 

галузевих юридичних досліджень членів НТШ.  

В основу загальної наукової термінології, пов’язаної з термінологічно-

категоріальним апаратом дослідження, покладено наступні поняття:  
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1) юридична наука – система знань про об’єктивні закономірності 

розвитку держави і права, їх місце і роль у суспільному житті [346, с. 472]. 

Юридична наука в НТШ стосується загальнотеоретичних досліджень 

(досліджень у галузі теорії та історії держави і права, історії державно-правової 

думки), методологічних знань (формування правничої термінології, 

дослідження проблем звичаєвого права як методологічного базису для 

подальшого формування усієї правової системи, органічних взаємозв’язків 

права з соціологією, політологією та іншими суспільствознавчими науками) 

галузевих наук (дослідження проблем конституційного, цивільного, 

господарського, сімейного, трудового, фінансового, земельного, кримінального 

та інших галузей права у рамках НТШ), а також дослідження основних проблем 

судочинства (кримінального та цивільного судочинства через призму рубрики 

«Практика судова», а далі – «Практика судова і адміністраційна», яка входила 

до структури «Часописі правничої»); 

2) наукова гіпотеза – виражене у вигляді судження (чи суджень) 

припущення чи передбачення чогось; наукове положення, висновок що 

пояснює певні явища дійсності на основі припущення [226];  

3) концепція – система поглядів на певне явище [285, с. 275]; провідна 

ідея, точка зору на те чи інше явище; основна ідея будь-якої теорії [230, с. 344]; 

4) наукова теорія – сукупність систематизованих, взаємопов’язаних, 

обумовлених і достовірних знань, які можуть бути перевірені на практиці чи 

іншим визначеним логічним шляхом [342, с. 12]; 

5) наукова школа – напрям, течія в науці пов’язані єдністю основних 

поглядів, спільністю чи наступністю принципів і методів наукового пізнання 

[284, с. 721];  

6) науковий напрям – група теорій, концепцій, сформульвоаних 

науковцями об’єднаними спільними поглядами [308, с. 549]; групи вчених, яких 

зближують не лише методологічні принципи, але і їх інтерпретація і 

проблематика робіт, які визначаються схожістю концептуальних і 

методологічних позицій вчених [67, с. 9-10; 220, с. 30-31].  
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Що ж стосується спеціальної наукової термінології з досліджуваної 

проблематики, то її основу становлять наступні поняття:  

1) Наукове товариство імені Шевченка – дане поняття інтерпретується у 

трьох розуміннях: у нормативному розумінні (згідно Статуту НТШ) – є 

всеукраїнською науковою громадською організацією, яка має на меті сприяти 

збагаченню духовної та матеріальної культури українського народу, його 

національному відродженню та розбудові Української Державності, а також 

захищати законні інтереси своїх членів [299; 300]; у сучасному науковому 

розумінні – як українське громадське наукове товариство, утворене у Львові 

1892 р. за ініціативою В. Антоновича та О. Кониського на базі Літературно-

наукового товариства імені Шевченка, що існувало з 1873 р. За статутом мета 

товариства полягала в розвитку української науки і літератури українською 

мовою. Крім того, на нього покладалося завдання стати основою для 

майбутньої Української академії наук. Товариство складалося з трьох секцій: 

філологічної, історично-філософської та математично-природописно-лікарської 

[7]; у розумінні радянської історико-правової науки – як створене у 1892 р. 

групою українських діячів буржуазно-ліберального напряму. Виникло 

внаслідок реорганізації Літературного товариства ім. Шевченка, заснованого у 

1873 р. з ініціативи О. Кониського, М. Драгоманова та інших. Товариство 

об'єднувало вчених різних наукових профілів. Мало два ідейно-політичні 

напрями — демократичний на чолі з І. Франком, B. Гнатюком і буржуазно-

націоналістичний, ідеологом якого став М. Грушевський [198];  

2) Історико-філософська секція Наукового товариства імені Шевченка – 

науково-дослідна установа, створена 1893 р. для розвитку науково-дослідної 

роботи з філософії слов’ян; з історії України-Руси; для збирання й зберігання 

пам’яток старовини, матеріалів і документів минулого. Очолювали секцію 

директор, його заступник та секретар – дійсні члени Наукового 

товариства імені Шевченка. З 1894 директором секції був М. Грушевський. До 

складу секції входили наступні комісії: археографічна, археологічна, 
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статистична та правнича комісія, очолювані також дійсними членами НТШ 

[140]; 

3) Правнича комісія Наукового товариства імені Шевченка – 

структурний підрозділ історико-філософської секції НТШ, діяльність якого 

здійснювалася, зокрема, в рамках Правничого відділу вищевказаної секції 

(1893-1895 рр.), а згодом — Правничої комісії, що діяла у складі історико-

філософської секції (з лютого 1899 р.) [7].  

На окрему увагу заслуговує правнича термінологія, яка використовується 

у юридичних дослідженнях членів правничої комісії НТШ. До основних 

правничих термінів належать:  

1) Асекурація – страхування землі, майна та речових прав. Вона може 

бути добровільна чи примусова. На думку Є. Олесницького, основна питома 

вага у правовому регулюванні асекурації (страхових відносин) належить 

примусовій асекурації, юридичну природу якої він висвітлив у праці 

«Примусова асекурація» (1887 р.) [319, с. 625];  

2) Держава – це, на думку В. Старосольського, форма політичного 

самовизначення нації. На його думку, головною у співвідношенні є нація, а 

похідною – держава [296, с. 67 – 68];  

3) Зобов’язання – це, на думку С. Дністрянського, правове відношення, 

через яке одна сторона (віритель – кредитор) має право вимагати, щоб друга 

сторона (боржник) виконала певні дії, що-небудь зробила («дала або надала»). 

Зобов’язання має свою ціль – задоволення вимоги вірителя (кредитора). 

Засобом до неї є дії боржника. Кожне зобов’язання, на думку вченого, має дві 

сторони: зовнішню і внутрішню. Функція зовнішньої сторони полягає у 

обов’язку боржника вчинити певні дії. А внутрішня вказує на ціль зобов’язання 

[88, с. 13];  

4) Норми права – це, на думку С. Дністрянського, певні правила, що 

спрямовані на встановлення суспільного порядку. Норми, що не мають на меті 

впорядкування людських відносин у суспільних зв’язках, не є правовими 

нормами (приписи моди або релігійні обряди не є правом) [94, с. 47];  
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5) Обсяг ділання держави – це, на думку В. Старосольського, обсяг 

повноважень держави та державних органів у взаємовідносинах з нацією [296, 

с. 68];  

6) Обще право приватне – на думку О. Огоновського, це право, 

обнимаюче норми дотичні всіх стосунків індивідуального життя всіх одиниць» 

[337]. У даному випадку обще приватне право розуміється автором як 

сукупність норм, що регулюють особисте життя людини у взаємовідносинах з 

іншими людьми;  

7) Правовість – вимога, яку, на думку В. Старосольського, ми ставимо до 

держави на певній стадії її поступу [295, с. 146 – 147];  

8) Право засидження – це право набувальної давності. За К. Левицьким, 

воно стосувалося набуття власності на землю та маєтності на ній, коли особа, 

не будучи реальним власником, певний час добросовісно володіла та 

користувалась нею, а тому може стати її власником [189, с. 40];  

9) Пропіна+ція, право пропінації — монопольне право на виробництво і 

продаж горілки польськими можновладцями в своїх маєтностях. Свого часу 

Є. Олесницький відзначив, що право пропінації (право торгівлі алкогольними 

напоями на території краю) цілком обґрунтовано має відноситись до 

компетенції крайових органів самоврядування, включаючи і право на 

пропінаційний збір. Це, на його думку, могло б сприяти розвитку матеріально-

фінансової основи краю та його самоврядних органів [237, с. 66 – 67]; 

10) Табулярна власність – це, за К. Левицьким, юридична власність, що є 

підтверджена документами [189, с. 40 – 41];  

11) Фізична власність – це, як зазначав К. Левицький, фактичне 

володіння і користування без документального підтвердження [189, с. 41].  

Таким чином, застосування загальнонаукової термінології у ході 

дослідження основних наукових здобутків правничої комісії НТШ сприяло 

розкриттю загальних особливостей формування, розвитку та функціонування 

НТШ та правничої комісії у його складі як наукового осередку, що розвинувся 

на західноукраїнських землях та поширив свою діяльність на інші країни.  
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У свою чергу, вивчення та застосування у процесі дослідження 

спеціальної наукової термінології сприяло дослідженню специфіки саме 

юридичних досліджень, здійснених членами правничої комісії НТШ, зокрема, 

сприяло вивченню їх здобутків у сфері розробки української правничої 

термінології, у сфері формування методології правових досліджень, а також на 

рівні окремих галузевих юридичних наук.  

 

1.3 Становлення, правові підстави та організаційні форми діяльності 

Наукового товариства імені Шевченка (НТШ) наприкінці ХІХ – початку 

ХХ століття  

Формування тих чи інших соціальних інституцій, включаючи політичні 

та громадські (освітні, наукові, культурні та інші) організації, завжди 

відбувається під впливом тих чи інших чинників та передумов (як об’єктивних, 

так і суб’єктивних). Не є винятком у цьому аспекті також НТШ та її структурні 

підрозділи. У зв’язку з цим виникає необхідність дослідити сукупність таких 

чинників та передумов, які вплинули на формування НТШ та оформлення в 

складі його історико-філософської секції правничої комісії.  

Аналізуючи чинники та передумови, які вплинули на формування та 

розвиток НТШ і його структурних одиниць, можна виділити національні, 

соціальні, політико-правові, економічні, культурні та ідеологічні чинники та 

передумови.  

Серед національних чинників та передумов, які вплинули на формування 

НТШ та правничого виділу у її структурі, слід назвати становлення на 

західноукраїнських землях української політичної нації, що зумовило потребу в 

створенні інституцій (в т. ч. й науково-правових інституцій), які б могли 

теоретично обґрунтувати і практично відстоювати національні права й інтереси 

та прагнення українців (зокрема, і в питаннях розбудови суверенної української 

держави).  

Першою з таких чинників та передумов стала боротьба проти польського 

домінування на західноукраїнських землях, насамперед у освіти, науки та 
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літератури. Національне українське життя і національні традиції зазнали 

тяжких ударів. Шкільна справа майже цілком перебувала в руках поляків і з 

1869 р. польська мова стала офіційною мовою. Скорочувалась кількість шкіл, 

одна середня школа в Галичині припадала на 656 тис. українців і на 33,5 тис. 

поляків. В Галичині була лише одна українська гімназія у Львові [321, с. 498].  

Другою передумовою була боротьба галицьких українців проти яскраво 

вираженої шовіністичної політики австрійського та польського урядів 

спрямованої на примусову асиміляцію українського народу.  

Отже, саме національне гноблення з боку поляків та непродумана 

політика австрійського уряду стали однією з найголовніших причин розвитку 

національної самосвідомості українців Галичини та прямою причиною 

формування НТШ, як національно-репрезентативної організації та правничої 

комісії в її структурі як осередку наукового пошуку та подальшого 

обґрунтування правового статусу українських земель.  

Соціальні чинники та передумови, які спричинили появу українських 

суспільно-політичних та громадських організацій, включаючи і НТШ з його 

структурними підрозділами, корінились у панівному становищі польської 

магнатсько-шляхетської верхівки в східній частині краю. Об’єднання 

українських земель з польськими в одну адміністративну одиницю польська 

правляча верхівка намагалися активно використати для здійснення своїх 

далекосяжних планів – відновлення польської державності. Для обґрунтування 

своїх домагань польські політики робили псевдонаукові спроби довести, що 

Галичина історично є частиною території Польщі.  

У зв’язку з вищенаведеним, другим чинником та  передумовою стала 

шовіністична концепція про законний «польський стан посідання», теоретичну 

основу якої складало намагання довести польський характер Галичини та 

представити в очах австрійського уряду українського населення як частину 

польської народності, позбавлену власної історії та мови.  

Що ж стосується політико-правових чинників та передумов формування 

НТШ найголовнішою є політико-правовий статус західноукраїнських земель у 
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складі Австро-Угорської монархії [65]. Східна Галичина була насильно 

об’єднана з так званою Західною (польською) Галичиною в єдиний коронний 

край «Королівство Галіції і Лодомерії».  

Другою політико-правовою передумовою, яка вплинула на суспільно-

політичне життя Галичини, включаючи і формування нових громадських та 

суспільно-політичних інституцій як репрезентантів українського суспільства, 

стала адміністративна реформа в Австро-Угорщині, включаючи, у першу чергу 

її адміністративно-територіальні одиниці [65, с. 325].  

Адміністративна реформа запровадила певний дуалізм в управлінні – з 

одного боку, забезпечувала через урядову адміністрацію контроль імперської 

влади, а з іншого боку, через систему місцевого самоуправління надавала певну 

свободу адміністративно-територіальним одиницям. Це, по суті, означало 

можливість створення суспільних інституцій у межах самоврядних 

повноважень (однією з таких організацій згодом стала НТШ), але під 

контролем імперських намісників.  

Третьою політико-правовим чинником та передумовою для формування 

українських суспільних інституцій на теренах Східної Галичини, включаючи і 

формування НТШ, була нормативно-правова база Австро-Угорської монархії. 

Зокрема, на західноукраїнських землях, що належали до Австро-Угорщини, 

польське законодавство поступово (протягом майже 50 років) було замінено на 

австрійське.  

Завдяки австрійському конституційному законодавству було створено 

реальні умови для формування та легалізації політичних і громадських 

інституцій на західноукраїнських землях (в т. ч. й НТШ). Якщо ж порівнювати 

у цьому аспекті законодавство Австро-Угорщини із законодавством Російської 

імперії, то російське законодавство, яке поширювало свою дію на більшість 

українських земель, взагалі носило реакційний характер (наприклад, 

Валуєвський циркуляр 1863 р. та Енський указ 1876 р.). Тому порівняльний 

аналіз у цьому випадку свідчить про доволі сприятливі політико-правові 

чинники та передумови для створення та легалізації суспільно-політичних та 
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інших інституцій українського суспільства саме на західноукраїнських землях.  

Ще одним політико-правовим чинником та передумовою стало 

обмеження виборчих прав різних соціальних верств українського населення. 

Зокрема, верхню палату австрійського рейхсрату призначав імператор з числа 

великих землевласників, промисловців та верхівки духовенства, у яку аж ніяк 

не могло потрапити українське населення. Нижня палата парламенту обиралася 

за куріальною системою. Виборці поділялися на 4 курії (великої власності, 

торгово-промислової палати, міської та сільської буржуазії). Згідно з цією 

системою, українське населення у 1897 р. було представлено 11 депутатами із 

425. Відповідно закони приймалися переважно в інтересах польської меншості. 

З цього приводу І. Я. Франко зазначив, що «після австрійських законів хлоп не 

був уже панська власність, та, проте, права його були мало чим більші від прав 

робочої худоби» [321, с. 498].  

З врахуванням домінуючого становища у суспільному житті польського 

елементу та поблажливої щодо них політики австрійського уряду, важливою 

складовою проблемою Галичини була організація місцевого (громадського і 

повітового) самоврядування. Принцип австрійського управління полягав у 

розчленуванні завдань і функцій державного управління і самоврядування [180, 

с. 40].  

Як зазначає М. Кравець, наявність майнового цензу при виборах до 

громадських рад позбавила приблизно третину всіх селян права обирати [174, с. 

131]. Тому українці пропонували вирішити питання місцевого самоврядування 

у Галичині в контексті польсько-українських відносин з застосуванням 

загального рівного голосування не лише до Сейму, але і до ради повітової. 

Очевидно, що позитивне вирішення цього питання (запровадження загального, 

прямого, рівного й таємного голосування) забезпечило б українцям більшість у 

повітових радах та Галицькому сеймі. Тим самим однозначно українці ставали 

домінуючим елементом східної частини провінції. Проте польська шляхта не 

мала наміру добровільно віддавати політичну владу, тому запровадження 

демократичних виборів у краї на той час ставало проблематичним.  
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Найбільше зловживань у Галичині допускалося при проведенні виборів. 

Вибори до Галицького крайового сейму, місцевих органів (як і до австрійського 

парламенту) проводилися за «куріальною системою», що забезпечувало 

перевагу в сеймі польським шляхетсько-консервативним колам. Куріальна 

система виборів вимагала також дотримання цензу походження і майнового 

цензу. Законодавчо передбачений високий майновий ценз давав реальну 

можливість брати участь у виборах лише 9-10 % населення. Крім того, у східній 

частині краю виборчі округи формувалися за допомогою так званої «виборчої 

географії» (формування виборчих округів на користь поляків) [204, с. 4].  

Це, у свою чергу, перешкодило організації національного життя та 

реалізації конституційних прав українців Галичини. Тим самим було закладено 

основу для подальшого багаторічного українсько-польського конфлікту. Адже 

згідно з переписом 1773 р. у Східній Галичині проживало 1820 тис. чоловік, 

серед них українців – 71 %, поляків – 22 %, євреїв – 7 %. Незважаючи на значну 

перевагу, українське населення Східної Галичини потрапило в залежність від 

менш чисельного польського населення. У великих землевласників, переважно 

поляків уже на 1892 р. перебувало 43 % всієї землі [115, с. 223].  

Цілком зрозуміло, що при такій організації проведення виборів, українців 

у представницьких органах було мало. Так, коли у 1861 р. українці  вибороли 

46 мандатів, то у 1867 р. – 38, 1870 р. – 32, 1876 р. – 14, 1883 р. – 9, 1889 р. – 16, 

1895 р. – 11. Безперечно, що таке представництво не відповідало тогочасному 

складу населення, оскільки на 1890 р. із проживаючих в Східній Галичині 4,7 

млн. громадян, 63 % становили українці, 23 % – поляки, 13% – євреї, 1% – інші 

[181, с. 174]. Тому політично пануючою й найбільш соціально захищеною 

верствою виступали поляки, які законодавчо у віденському парламенті та 

крайовому сеймі закріпили за собою привілеї.  

Ускладнювали статус українського населення та одночасно 

прискорювали появу українських національних громадських та суспільно-

політичних інституцій також і економічні чинники та передумови. До них 

належало важке майнове становище українського сільського населення. 
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Ліквідація кріпацтва в Австрійській імперії у 1848 році не виправдала всіх 

селянських сподівань. Під час роздачі наділів у поміщиків опинилася 

найродючіші землі, їм прирізали частину селянських угідь. 44% земельних площ 

Галичини, 54% — Буковини і 70% — Закарпаття перейшло у власність 

поміщиків. За користування колишніми общинними землями (лісами, ріками, 

пасовищами), які після реформи перейшли у приватну власність, селяни були 

змушені сплачувати певну плату. Навіть сплата викупу за ліквідацію 

кріпосницьких повинностей носила дискримінаційний характер. Український 

селянин сплачував суму втричі більшу, ніж чеський, і вп'ятеро більшу, ніж 

німецький [134, с. 121].  

Другим економічним чинником (передумовою), що прискорювало 

утворення різного роду проукраїнських інституцій, було визнання та подальше 

використання цих територій як сировинного комплексу (як відносно 

промисловості, так і аграрної сфери). Колоніальна політика, яку проводив 

австрійський уряд та польські можновладці, гальмувала економічний розвиток 

західноукраїнських земель. Залишаючись і надалі ринком для виробів 

австрійської промисловості, західноукраїнські землі були водночас джерелом 

промислової і сільськогосподарської сировини. Фабрична промисловість тут 

тільки зароджувалася і була представлена головним чином дрібними 

підприємствами. Вони становили у краї 96,5%. Експлуатація природних 

багатств краю провадилася хижацьким способом. Про це яскраво свідчить стан 

видобування нафти. Вона видобувалася і вивозилася переважно як сирий 

продукт. Її переробляли в центральних районах Австрії [141, с. 537].  

Колоніальне становище західноукраїнських земель у складі Австро-

Угорщини відбивалося і на рівні заробітної плати робітників краю, насамперед 

українців. Заробітна плата на неавстрійських землях була нижчою, ніж у самій 

Австрії. Поряд з низькою заробітною платою на західноукраїнських землях 

існував і найтриваліший робочий день, у деяких випадках він дорівнював 14—

16 годинам на добу. Жорстоко експлуатувалася жіноча і дитяча праця [141, с. 

537 – 538].  
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Разом з тим, варто зазначити, що в порівнянні з Російською імперією 

Австро-Угорщина надавала деякі можливості для розвитку національного та 

культурного життя українського народу. Австрійська конституція 1867 р. 

закріпила права народів на вільний розвиток, національну рівноправність, 

рівність мови у навчальних закладах. Це послужило підставою для ствердження 

в сучасній літературі, ніби австрійським урядом в Галичині були створені 

українцям кращі умови для розвитку культури, науки, освіти, що мало для 

українського народу позитивне значення [131, с. 22].  

Однак, незважаючи на протилежність намірів урядових кіл Австрійської 

монархії та польської шляхти стосовно поневоленого ними українського 

населення, їх політичні інтереси збігалися. Складність положення українців 

Галичини полягала в політичній залежності їх від Австрійської монархії та 

економічної залежності від регіональної польської шляхти. Таке становище 

створило передумови для виникнення тривалого конфлікту між українським на 

польським населенням у релігійних, етнічних та суспільно-політичних  

відносинах, в яких «національні більшості  і національні меншості  мусили себе 

взаємно поборювати» [65, с. 325].  

Якщо ж розглядати культурні чинники та передумови, які спричинили 

появу різного роду українських національних організацій на 

західноукраїнських землях (включаючи виникнення НТШ та появу правничої 

комісії у складі історико-філософської секції), то додатковим стимулом до їх 

утворення стало те, що, крім політичного, національного, соціального та 

економічного гноблення, до українського населення на цих територіях 

застосовувалося гноблення культурне. Однією з передумов культурного 

гноблення була дискримінація у сфері здобуття освіти рідною мовою. Це 

проявилось у тому, що українське населення не мало можливості навчатися 

рідною мовою. За даними 1900 р., читати і писати українською мовою могли 

тільки 7% чоловіків і 4% жінок.  

Другим чинником і передумовою у цій сфері була політика полонізації, 

румунізації і мадяризації західноукраїнського населення, яка встановлювала 
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пріоритет польської, румунської та угорської культури над українською. Усі 

заходи австрійського уряду, польських, румунських і угорських поміщиків були 

спрямовані на те, щоб утримувати народні маси Галичини, Буковини і 

Закарпаття в темноті і безправ’ї. Реакційна політика полонізації, румунізації і 

мадяризації західноукраїнського населення усувала щонайменші можливості 

для розвитку української культури [141, с. 540].  

Третім чинником і передумовою у культурній сфері було применшення 

становища української церкви по відношенню до католицької церкви на 

західноукраїнських землях. Це пояснювалося тим, що релігія, яка відігравала 

важливу роль серед українського населення, була важливим культурно-

ідеологічним засобом впливу на процес його подальшої колонізації.  

Варто зауважити, що всі вищевказані політико-правові, національні, 

соціальні, економічні та культурні чинники та передумови зумовили появу 

певних ідеологічних чинників впливу на формування суспільних інституцій у 

західноукраїнських землях, які спочатку характеризувались певною 

диференціацією, і навіть, поляризацією у розумінні подальшого розвитку 

Західної України. У зв’язку з цим виникли різні суспільні та ідейно-політичні 

течії: москвофільська; народовська; радикальна.  

Розмежування представників зазначених ідейних течій початку 90-х рр. 

ХІХ століття становило характерну особливість українського суспільно-

громадського руху.  

Разом з тим, незважаючи на існування таких напрямів, як 

москвофільство, народовство та радикалізм, саме НТШ в умовах різного 

бачення подальших напрямів розвитку українського суспільства та 

диференційованості різних суспільно-політичних підходів змогла об’єднати 

значну частину західноукраїнської інтелігенції з метою інтеграції зусиль щодо 

збереження національної самобутності українців та визначення засад 

подальшого розвитку західноукраїнських земель. При цьому, провідна роль 

належала вченим-правникам, які входили до правничої комісії НТШ.  

Отже, сукупність політико-правових, національних, соціальних, 
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економічних, культурних та ідеологічних чинників та передумов прискорили 

формування НТШ та правничої комісії у її складі як інтегрованої організації, 

здатної на той час відстоювати інтереси українського народу у складі Австро-

Угорщини, а згодом – і у складі інших державних утворень.  

 

Висновки до Розділу 1  

Таким чином, за результатами дослідження історіографії та джерельної 

бази діяльності правничої комісії НТШ, основних суспільно-історичних 

чинників та передумов утворення НТШ можна зробити наступні висновки:  

1. У вітчизняній науці проблема створення й діяльності НТШ вперше 

стала предметом наукових досліджень в працях безпосередніх членів 

товариства, зокрема О. Барвінського, М. Грушевського, К. Левицького та 

інших. Після закриття товариства у 1939 р. проблеми діяльності та теоретичної 

спадщини правничої комісії НТШ переважно висвітлювалися науковцями 

української діаспори. Однак через брак архівних матеріалів, їх праці мають 

здебільшого науково-популярний характер. У радянський період з ідеологічних 

причин наукова спадщина НТШ практично не досліджувалася. Сучасні 

юридичні дослідження переважно торкаються проблем наукової спадщини 

окремих членів правничої комісії НТШ у рамках аналізу історії держави та 

права України та розвитку політико-правової думки у Галичині. Комплексних 

досліджень діяльності правничої комісії НТШ та аналізу наукової спадщини її 

членів до цього часу не з’явилося.  

2. Загалом, історіографічний огляд та джерельна база проблеми діяльності 

правничої комісії НТШ дає можливість зробити такі висновки:  

а) у вітчизняній історіографії проблема діяльності правничої комісії НТШ 

стала об’єктом наукових інтересів її безпосередніх членів та сучасників, таких, 

як В. Возняк, Д. Гнатюк, М. Грушевський, К. Левицький, та ін. У радянський 

період, з огляду на політичну за ангажованість, дана проблема вивчалася 

опосередковано у рамках загальної історії держави і права;  
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б) лише з початком незалежності України відродився інтерес до вивчення 

О. Александрова, Т. Андрусяка, І. Василик, Ю. Древніцького, В. Згурської, 

А. Коваля, П. Стецюка, О. Романіва, Т. Огородника, І. Усенка та інших 

науковців розкриваються аспекти життя і творчості членів правничої комісії 

НТШ, аналізується їхні політико-правові погляди;  

в) у вітчизняній історико-правовій науці відсутнє комплексне наукове 

дослідження, яке б розкривало роль, значення та результати діяльності 

правничої комісії НТШ, визначило місце комісії у системі становлення 

вітчизняної правової науки. 

3. В основу методології дослідження наукових здобутків правничої 

комісії НТШ покладено поєднання філософсько-світоглядних, 

загальнонаукових та спеціально наукових методів та принципів наукового 

пізнання. Всі методи, які використовувались у процесі вивчення наукових 

здобутків правничої комісії НТШ, перебувають у тісному взаємозв’язку, 

доповнюють один одного і лише комплексне та послідовне їх використання 

забезпечило об’єктивність, достовірність та істинність пізнавального процесу. 

Зокрема, філософсько-світоглядні методи були використані, у першу чергу, для 

дослідження впливу різних чинників (політико-правових, соціальних та ін.) на 

розвиток науки на західноукраїнських землях у досліджуваний період в цілому та 

на появу і розвиток юридичної науки в рамках НТШ зокрема. Завдяки 

загальнонауковим методам дослідження встановлено та обґрунтовано структурні 

та функціональні особливості, що були притаманні НТШ та правничій комісії 

НТШ наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Використання спеціальної 

наукової (спеціально-юридичної) методології дало можливість проаналізувати 

наукові праці вчених-юристів – членів правничої комісії НТШ та встановити їх 

внесок у розвиток української правничої науки.  

4. Термінологічно-категоріальний апарат дослідження включає як 

загальну (загальнонаукову), так і спеціальну (спеціально-юридичну) 

термінологію. При цьому використання загальної (загальнонаукової) 

термінології сприяло висвітленню рівня розвитку юридичної науки в НТШ та 
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окремих її напрямів, а використання спеціальної (спеціально-юридичної) 

термінології дало можливість встановити особливості формування правничої 

термінології та законодавчих конструкцій, які обґрунтовували члени правничої 

комісії НТШ у своїх дослідженнях.  

5. Виникнення та діяльність НТШ та її структурних підрозділів 

(включаючи правничу комісію) на західноукраїнських землях у 2-ій половині 

ХІХ століття були обумовлені сукупністю національних, соціальних, політико-

правових, економічних, культурних та ідеологічних чинників та передумов. 

Найголовнішими з них можна назвати: серед числа національних чинників та 

передумов – домінування польської мови на західноукраїнських землях; серед 

соціальних – домінування різних соціальних верств та соціальних груп 

польського населення краю над соціальними групами та верствами 

українського населення; з числа політико-правових чинників та передумов – 

особливості розвитку правового регулювання та нормативно-правової бази 

функціонування політико-правових інституцій, що діяли на західноукраїнських 

землях; з числа економічних – важке майнове становище українського 

сільського населення; серед культурних – дискримінація у сфері здобуття 

освіти рідною мовою та у сфері наукової діяльності; серед ідеологічних 

чинників та передумов – диференційованість і розкол серед суспільно-

політичних та громадських діячів щодо розуміння перспектив подальшого 

розвитку західноукраїнських земель, що вимагало подальшого єднання 

західноукраїнських науковців та освітян. Проте на утворення НТШ та розвиток 

юридичної науки на його основі вирішальний вплив справили, на наш погляд, 

політико-правові, культурні та ідеологічні фактори.  
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РОЗДІЛ 2  

ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА – 

ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР  

 

2.1 Створення та основні напрями наукової діяльності НТШ  

Наукове товариство ім. Шевченка (далі – НТШ) вважається прообразом 

першої національної академії наук. Офіційною датою її заснування вважається 

11 грудня 1873 р., тобто дата реєстрації Галицьким намісництвом Статуту 

«Товариства ім. Шевченка».  

Організаційну основу НТШ заклали ініціатори його створення 

Володимир Антонович та Олександр Кониський, а також голови даного 

товариства: Корнило Сушкевич (1874-1885 рр.), Сидір Громницький (1885-1886 

рр.), Дмитро Гладилович (1886-1892 рр.) [201; 57; 114; 52; 53, с. 65]. Перші 

загальні збори скликано 04 червня 1874 р. Головою товариства було обрано 

Корнила Сушкевича (1874-1885) [290, с. 6-7].  

Значну роль для формування Товариства відіграли і представники 

східноукраїнської науки, а особливо – Михайло Драгоманов. Як показує аналіз 

епістолярних джерел, згодом оприлюднених у періодичних виданнях, 

Остап Терлецький в листі від 22 квітня 1873 року прислав 

Михайлу Драгоманову план опрацювання деяких проблем Товариства 

(статистика, земельні справи, шкільництво, народні й громадські товариства, 

церковні справи, політика, публіцистика), і Михайло Драгоманов, додавши 

дещо від себе, представив цей план Корнилу Сушкевичу[111, с. 175 – 176; 122, 

с. 154].  

Правовою основою діяльності НТШ став Статут «Товариства ім. 

Шевченка» [332]. Його розробниками були Дмитро Пильчиков і 

Михайло Драгоманов. Свої підписи на Статуті поставили Т. Барановський, 

М. Димет, С. Качала, М. Коссак, Л. Лукашевич, К. Сушкевич, О. Огоновський 

та Ю. Романчук [53, с. 65].  
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Варто зауважити, що коли розроблявся проект першого статуту, то 

особливий інтерес до юридичних аспектів його змісту проявляли також і 

представники східноукраїнської наукової еліти. Як зазначає з цього приводу 

Михайло Драгоманов: «Я вже не пам’ятаю тепер деталів сього статута, котрого 

конечну редакцію мусів виробити К. Сушкевич, як юрист, але головні точки, на 

котрі найбільш напирали ми і котрі підпирали молодші галичане-січовики і 

Желехівський, були: 1) щоб товариство мало переважно науково-літературну 

ціль, при чому направляло б свою працю перш усього на дослід народнього 

життя на Україні; 2) щоб доступ до нього був найлекший для кожного Русина і 

щоб адміністрація єго була якнайбільше поставлена в зв’язок з загалом членів; 

3) щоб спеціально були придбані способи для того, щоб і позагалицькі і 

позаавстрійські українці могли мати якнайбільше участи в товаристві, аби воно 

було інституцією всеукраїнською» [59, с. 363; 225, с. 129].  

Отже, зі змісту спогадів М. Драгоманова зрозуміло, що представники 

науки із східноукраїнських земель, розуміли важливість створення та 

легалізації Товариства, яке мало на меті подальше збереження та розвиток 

української науки, культури та освіти. Східноукраїнські вчені намагалися 

додати власний внесок у розвиток української науки, сприяючи створенню 

належних умов та юридичних підстав на західноукраїнських землях, які 

входили до складу Австро-Угорщини, оскільки на східноукраїнських 

територіях, що входили до складу Російської імперії, через політику 

російського царизму заснувати таку організацію на легальних або 

напівлегальних умовах було неможливо.  

Разом з тим, згодом доопрацьований Статут Товариства уже не 

передбачав членства неавстрійських українців у його складі. Як з цього 

приводу зазначив М. Драгоманов про цю «справлену» редакцію: «ті точки 

статуту Товариства Шевченка, приняті всіми членами первісного редакційного 

комітету, були зараз же, по нашому виїзді зі Львова, зломлені львівським 

народовським кружком, котрий виробив офіціяльний статут і забрав у свої руки 

те товариство» [111, с. 178].  
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Коли М. Драгоманов довідався про такі зміни, то він «влітку 1874 р. в 

Полтаві поінформував інших» і, очевидно, ті зміни йому і «лівобережцям» були 

дуже не до вподоби. Тоді там було складено «пакта конвента», так вони 

називали свого листа, адресованого Товариству ім. Шевченка, у якому писали, 

що Товариство ім. Шевченка мусить бути «осередком наукового й 

письменського руху всієї України і статут єго мусить бути змінений відповідно 

тим основам, котрі були укладені у первинній редакції» [111, с. 179].  

Варто також відзначити, що до числа розробників первинної редакції 

Статуту НТШ входили правники Корнило Сушкевич та 

Олександр Огоновський – доцент Львівського університету та одночасно 

редактор літературно наукового часопису «Правда», а згодом – активний член 

правничої комісії НТШ [53, с. 4]. Проте провідну роль в укладенні даного 

статуту відіграв саме Корнило Сушкевич. Саме «Сушкевичівський статут» діяв 

впродовж двадцяти років аж до 1892 p., тобто до першої його зміни.  

Фінансовою основою товариства стали двадцять тисяч австрійських крон, 

пожертвуваних Єлизаветою Милорадович-Скоропадською, а також внески 

меценатів НТШ – Дмитра Пильчикова, Михайла Жученка [125].  

Матеріальну основу НТШ становили його будівлі, фундаторами чи 

власниками яких були Василь Симиренко, Павло Пелехін, Євген Чикаленко, 

Теофіл Дембіцький. У лютому 1874 року була придбана друкарня для 

Товариства.  

Отже, у 1873-1892 рр. Товариство ще називали «літературним» або 

«літературно-науковим». Пріоритет надавався не науковій, а літературно-

видавничій діяльності. Згідно з нормами Статуту, основним завданням 

Товариства було «спомагати розвитку руської словесности». До пріоритетів 

належала видавнича справа, яка зовні оформилась у вигляді наступних завдань: 

1) «популяризація через друковане слово знань серед народу»; 2) публікація 

художніх і фольклорних творів, літературно-історичних та критичних праць.  

У період з 1874 до 1892 рр. Товариство імені Шевченка опублікувало 

понад 50 видань з різної проблематики. Серед цих видань провідне місце 
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займали: 1) «Студії з ділянки руської мови», що були надруковані німецькою 

мовою (1880 р.). У даній праці авторами обґрунтовано самостійний статус 

української мови в системі інших мов; 2) «Історія літератури руської» (вперше 

надрукованої на польській мові під назвою «Istoria literatury ruskoji, napysav 

Omeljan Ohonovkij, czast’ II, Lwiw, 1889») О. Огоновського (5 т., 7 ч., 1887-1893 

рр.) [353, s. 7], де висвітлено ґенезу та розвиток української літератури та 

літературної діяльності; 3) «Австро-руські спомини» за 1867-1877 рр. (ч. 1-4, 

1889-1890 рр.) Михайла Драгоманова тощо [290, с. 7].  

Завдання цих праць полягало у запобіганні наступу на українську 

культуру. Очевидно, автори цих праць застерігали щодо можливості настання 

подій, які відбулись на східноукраїнських теренах, де Валуєвський циркуляр 

1863 р. та Енський указ 1876 р. фактично спрямовувались проти української 

мови, літератури та культури в цілому.  

Варто також зауважити, що Товариство імені Шевченка, крім мовно-

літературних, серед культурних проблем займалось також вирішенням завдання 

розвитку освіти. Воно забезпечувало друк шкільних підручників, літературно-

наукових часописів «Правда» і «Зоря» (від 1885 р.), а також публікувало 

видання «Часопись правнича» [290, с. 8]. Найвидатнішими діячами Товариства 

протягом даного періоду діяльності стали Корнило Сушкевич, 

Омелян Огоновський, Сидор Громницький та Олександр Барвінський [125].  

Разом з тим, виключно літературно-мистецький підхід не міг залишатися 

основою довгострокової стратегії розвитку товариства й мав тимчасовий 

(перехідний) характер. Товариство змушене було модернізуватись під впливом 

політичних і соціокультурних трансформацій, що переживало українське 

суспільство під час перебування у складі багатонаціональної австрійської 

монархії. Пошуки шляхів розв’язання пріоритетних проблем тогочасного 

суспільства вимагали від української інтелігенції виходу поза рамки 

літературно-мистецької діяльності й зумовили створення національного 

наукового центру.  
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Зокрема, І. Франко зазначав: «Ми не повинні закривати очей на те, що 

діється в інших країнах, ми мусимо постійно знайомитися з науковими 

здобутками інших народів ... Це, передовсім, відноситься до тих народів, в яких 

наука давно розвивається, приміром, Німеччині, Франції; є вже вона нині в 

чехів…» [17, с. 210].  

Саме тому з 1892 р. Товариства імені Шевченка почало 

реорганізовуватися в громадську інституцію з чіткою науковою програмою під 

назвою «Наукове товариство імені Шевченка», яка поставила перед собою 

різноаспектні, наукові завдання, що реалізувалися в спеціально сформованих 

наукових підрозділах. Ініціатором даного періоду розвитку Товариства став 

О. Кониський, якого підтримали В. Антонович, О. Барвінський, Д. Гладилович, 

О. Огоновський, Ю. Целевич. 

Правовою основою діяльності НТШ у цей період став новий статут 

товариства 1892 року, а також подальша оновлена редакція Статуту 1898 року.  

Якщо аналізувати особливості розробки та затвердження Статуту НТШ 

1892 року, то дискусія щодо його змісту розпочалась ще наприкінці 80-х рр. 

ХІХ ст. й полягала в опрацюванні пріоритетних напрямів діяльності 

Товариства. З цього приводу в 1888 року відбулись Загальні Збори, а у лютому 

1889 року була опублікована стаття Олександра Кониського у «Правді» з 

питань перепрофілювання Товариства на наукове. Питання подальшої зміни 

Статуту Товариства мали розглянути Загальні Збори 7 квітня 1890 року. На цих 

Зборах запропонував свій проект Олександр Барвінський. Однак Збори його не 

схвалили, а сформували окрему комісію, якій доручили скласти новий проект 

(до трьох місяців) і подати йото на Надзвичайних загальних зборах. Остаточно 

питання зміни Статуту НТШ вирішили Збори 13 березня 1892 року. Саме в 

такій редакції Статут НТШ затвердило Галицьке намісництво 16 листопада 

1892 року [291, с. 183].  

Згідно зі змістом статуту, програма наукових досліджень, порівняно з 

минулим, істотно розширювалася й торкалася проблем філології, історії, 

археології України, мистецтвознавства, етнографії, права, багатьох 
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природничих наук, математики й медицини тощо [291, с. 184; 250, с. 5]. Статут 

НТШ 1892 року складався з 39 параграфів.  

Разом з тим, цей Статут не був позбавлений низки недоліків. Якщо його 

зміст позитивно оцінив М.  Драгоманов, то І. Франко дав йому критичну 

оцінку. На думку І. Франка, «Дотеперішний статут (1892) хоч зреформований 

супроти старого Сушкевичівського 1873 р., зупинився на половині дороги між 

звичайним товариством, доступним для всякого, та товариством науковим. 

Розділено в нім працю адміністраційну від наукової: першу відає виділ, друга 

веде ся в секціях. Та проте відносини між виділом та секціями досить неясні. 

Членом товариства може бути всякий, кого прийме виділ; виділ обов’язаний 

прийняти всякого, хто зложить вкладку, отже про наукову кваліфікацію членів 

нема мови. З тих членів вибирається виділ і всі ті члени по статуту мають право 

та навіть обов’язок належати до секції. Така постанова «де юре» відбирає 

секціям науковий характер, бо виділ міг би понаприймати людей без ніякої 

кваліфікації, ті могли би війти в секції і своїми голосами зупинити там усяку 

наукову роботу» [120, с. 475; 121, с. 67].  

Вищевказані недоліки у Статуті НТШ 1892 року стали причиною 

розробки нової редакції Статуту, запропонованої Загальним Зборам 4 червня 

1896 р. Новий проект репрезентував О. Барвінський. Він наголошував, що «…за 

три роки по першій зміні статуту, реорганізація Товариства себе виправдала. 

Статут завів поділ праці, розмежував завдання адміністративні від наукових. 

Виділ зміг присвятити більше уваги фінансовим справам і це показалося і 

практичним, і доцільним. Керманичі секцій наладнали нормальну працю, 

зросло число співробітників, збільшилася значно бібліотека, започатковано 

збірки до музею, розбудовано друкарню, яка приносила доволі значний зиск. 

Однак все таки є в статуті деякі недоліки, які Виділ хоче направити…» [199, с. 

391]. Цей проект нового статуту тоді викликав на Загальних Зборах НТШ 

велике невдоволення частини членів організації, а також обумовив гострі 

дискусії і спори на двох наступних Зборах НТШ у 1897 році [126, с. 2-3]. 

Причиною невдоволення стало те, що даний проект Статуту НТШ робив точну 
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різницю між членами-науковцями і ненауковцями. Для членів-ненауковців він 

встановлював право одержувати деякі видання Товариства, право бувати на 

засіданнях секцій з дорадчим голосом, право інтерпеляцій, але не передбачав 

для них право ухвального голосу наукових чи адміністративних справах [49].  

Отже, збори 4 червня 1896 р. реформи статуту не вирішили. На них лише 

було обрано окрему комісію, в склад якої увійшли: К. Левицький, С. Федак і 

І. Франко. Комісії доручено переглянути і проект зладжений Виділом, який 

власне реферував О. Барвінський і над яким основна дискусія навіть і не 

відбулася, і поробивши евентуальні зміни, стосовно яких точились вищевказані 

нами дискусії, та подати на наступних Зборах. Ці наступні Збори (надзвичайні) 

відбулись 8 грудня 1896 року.  

Новий проект, розроблений І. Франком, К. Левицьким і С. Федаком, був 

трохи ліберальнішим і гарантував членам-ненаукавцям усі членські трава, крім 

вирішального голосу в наукових стравах. Даний проект реферував на Зборах 

8 грудня 1896 р. К.  Левицький. Він піддержував погляд Виділу, що Товариство 

повинно зробити ще один крок в напрямі перебудови (на наукове), і що 

дійсними членами повинні бути лише такі особи, які мають відповідні наукові 

кваліфікації. Разом з тим, щоб не позбавляти теперішніх членів (ненауковців) 

усіх прав, новий проект передбачав збереження для них більшості прав, крім 

наукових. Саме проект у цій редакції передбачував чотири категорії членів: 

дійсні, звичайні, засновники («основателі») та почесні (до цього були лише три 

категорії). Дійсними членами зможуть бути лише такі особи, які матимуть 

відповідний науковий ценз і постійно будуть наукою займатися. Право 

номінації таких членів має Рада Товариства на пропозицію секції, а секції 

будуть пропонувати лиш таких кандидатів, які матимуть самостійні наукові 

праці. Звичайним членом зможе бути всяка людина української народності, яку 

Виділ в члени прийме і від них ніяких наукових кваліфікацій не вимагається. 

Засновниками (основателями) будуть і надалі ті члени, які такими були 

іменовані на підставі «первісного статуту», а почесних членів будуть 

затверджувати Загальні збори на пропозицію Ради Товариства [49; 199, с. 391].  
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Стосовно ролі членів правничої комісії НТШ у питаннях формування 

статутних документів Товариства, то тут також слід додати, що, крім 

К. Левицького, до справи розробки Статуту НТШ 1892 року у якості фахового 

консультанта долучився О. Кониський, який до 1861 року в основному 

займався науково-філологічною діяльністю, а з 1861 року – науковою та 

науково-практичною юридичною діяльністю. Завдяки зміні пріоритетів у бік 

правових досліджень з 1890 р. він розпочав спочатку співпрацю з НТШ, а 

надалі – став дійсним членом правничої комісії цієї організації, спочатку як 

консультант провідних членів з приводу розробки Статуту НТШ, а надалі – як 

фактичний редактором перших чотирьох томів Записок НТШ [168, арк. 34; 241, 

с. 107; 53, с. 57; 69, с. 26; 39, с. 370–371; 2, с. 58 – 59].  

Незважаючи на це, наступна редакція Статуту НТШ була схвалена у 

1898 році і закріпила зміни до статутних цілей діяльності Товариства [67, с. 

184]. Серед числа змін слід відмітити, що відповідно до Статуту НТШ 1898 

року зазначалось, що «Цілею Товариства є плекати та розвивати науку і штуку 

[мистецтво] в українсько-руській мові, збирати та зберігати різні наукові 

предмети та пам’ятки старовини України-Руси. До сеї ціли мають вестися: 1) 

наукові досліди: а. з філології і етнографії — руської і славянської, з історії 

українсько-руського письменства і штуки [мистецтва]; б. з історії, географії і 

археолоґії України-Руси, а також з наук філософічних, економічних і 

правничих; в. з наук математичних, природописних і лікарських; 2) відчити і 

розмови наукові; 3) з’їзди учених, літератів і артистів, наукові подорожі і 

екскурсиї; 4) видавання наукових видавництв періодичних і неперіодичних; 5) 

премії і підмоги ученим і літератам; 6) удержування бібліотеки і музея; 7) 

удержування власної книгарні і друкарні» [108, с. 23].  

Отже, з 1892 року згідно з положеннями статуту, наукова програма, 

порівняно з минулим, істотно розширювалася й торкалася безпосередніх 

досліджень із філології, історії, археології України, мистецтвознавства, 

етнографії, права, багатьох природничих наук, математики й медицини тощо 

[17, с. 210; 182, с. 204]. Вищевказані положення статуту засвідчили 
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диференційованість та подальше розширення напрямів наукової діяльності 

оновленого НТШ. Одним з таких напрямів наукових досліджень мали стати 

дослідження у галузі права.  

Разом з тим, процес роботи над удосконаленням норм Статуту НТШ не 

завершився. Як зазначав М. Грушевський (на той час – Голова НТШ), мета 

НТШ – «стати осередком наукової роботи на своїй рідній мові, особливо в 

галузях, безпосередньо зв’язаних з нашим краєм і народом, скупити коло себе 

якнайширший круг наукових робітників, вірних народним інтересам, 

організувати наукову роботу й у тій організації виховувати нових робітників, 

нові наукові кадри — сю мету … розвиватиме Товариство … енергічно і 

успішно, незважаючи на тяжкі перепони, які стрічає на своїй дорозі» [325, с. 

51].  

Зміни до наступної редакції Статуту НТШ 1903 – 1904 рр. стосувались 

уточнення основних напрямів науково-дослідної роботи з акцентом на розвиток 

гуманітарних наук [330, с. 43]. У 1902 р. проявила ініціативу філологічна 

секція, яка запропонувала зміни до статуту й вимагала розглянути його на 

Загальних зборах НТШ, однак Виділ на це не погодився.  

Важливим положенням у вищевказаному проекті була пропозиція про 

створення незалежного українського університету та «народного університету 

під доглядом Товариства» і розроблення системи наукових курсів для них [326, 

с. 26]. У зв’язку з цим секції НТШ провели 29 вересня, 8 і 22 листопада 1903 

року спільні засідання, за результатами яких обрали статутну комісію у складі 

С. Дністрянського, М. Павлика і В. Шухевича та доручили їй негайно 

виготовити проект нового статуту з подальшим представленням на наступне 

засідання. До проекту Статуту з 8 листопада, 1903 р. був доданий супровідний 

меморандум підписаний 16-ти дійсними і 20-ти звичайними членами НТШ. 

Новий статут прийняли Загальні Збори НТШ 29 червня 1904 p., а Галицьке 

намісництво затвердило його 25 серпня 1904 p. [229, с. 154].  

Питання про внесення подальших змін до Статуту НТШ також 

піднімалось на Загальних зборах 29 червня 1913 р. Збори доручили новому 
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Виділові скликання надзвичайних зборів і подальше подання на вирішення цих 

зборів таких змін до Статуту: зрівняння усіх членів в правах щодо прийняття 

рішень на загальних зборах; позбавлення права на членство у Виділі «платних 

урядників Товариства»;  щорічне скликання Загальних зборів. Ці пропозиції 

зумовили протистояння між М. Грушевським і опозиційними до нього членами 

Товариства, що спричинило його відхід від керівництва НТШ [327, с. 5].  

Наступні Загальні збори відбулися 27 грудня 1913 p., але, як зазначив з 

цього приводу Ю. Герич, «домінантною справою на цих зборах був не статут, а 

справа «Грушевський і опозиція» [49]. Як наслідок, зміни до Статуту прийняті 

не були.  

Крім Статуту НТШ, як установчого документа, також було прийнято 

Регулямін, який включав 76 параграфів та за характером норм був аналогом 

сучасних правил внутрішнього розпорядку організації [291, с. 182].  

Відповідно до вимог Статуту НТШ, керівним колегіальним органом НТШ 

був Виділ (Президія) на чолі з головою і науковим секретарем. Головами НТШ 

були: Юліян Целевич (1892), Олександр Барвінський (1893 – 1897), 

Михайло Грушевський (1897 – 1913).  

Наукових секцій, створених за зразком європейських наукових установ, 

було лише три: історично-філософічна, філологічна, математично-

природописно-лікарська [108, с. 58-59].  

У межах кожної із секцій створювались і функціонували комісії у 

відповідності з напрямами роботи секцій.  

Члени НТШ мали різний статус: звичайний член, дійсний член, почесний 

член, засновник («основатель») [108, с. 59].  

На кінець ХІХ ст. товариство уже налічувало загалом біля 200 членів. 

Станом на 1 червня 1899 р. дійсних членів НТШ отримало 32 особи, зокрема: 

1) від історично-філософічної секції – В. Антонович, Ф. Вовк, М. Грушевський, 

С. Дністрянський, М. Зобків, К. Левицький, В. Охрімович, Ю. Сіцінський, П. 

Стебельський, О. Терлецький, С. Томашівський, Я. Шульгін; 2) від філологічної 

секції – О. Барвінський, В. Гнатюк, М. Дикарів, І. Кокорудз, О. Колесса, 
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О. Кониський, В. Косовський, С. Смаль-Стоцький, К. Студинський, І. Франко; 

3) від математично-природописно-лікарської секції – Г. Величко, 

І. Верхратський, І. Горбачевський, О. Дакура, В. Левицький, П. Огоновський, 

Є. Озаркевич, І. Пулюй, Щ. Сельський, О. Чеховський [348, с. 160].  

Фінансовою основою НТШ протягом даного періоду виступали два 

основні джерела фінансових надходжень: дотації від уряду Австро-Угорщини; 

грошові фонди НТШ, відкриті для нього меценатами (зокрема, Фонд 

П. Пелехина, Т. Дембицького, О. Кониського, М. Грушевського, 

О. Огоновського, А. Бончевського, а також фонди ім. Мордовця, 

І. Котляревського).  

Якщо деталізувати характеристику фінансової основи діяльності НТШ у 

кількісному виразі, то, для прикладу, у 1900 році бюджет НТШ становив 40810 

тис. крон, а у 1901 році – вже 44511 тис. крон. При цьому, державні дотації 

складали 6 тис. крон і 10 тис. крон виділяв крайовий (місцевий) бюджет. Крім 

того, НТШ само заробляло за рахунок видавничої справи та реалізації їх 

друкованих матеріалів [198]. Збільшення державного фінансування у 1901 р. 

порівняно з 1900 р., виділення державних дотацій, які надавав уряд Австро-

Угорщини, фінансування з крайового (місцевого) бюджету, власні кошти з 

видавничої справи свідчили про поступове зростання фінансової основи 

діяльності НТШ, а отже – про можливість більш ефективно реалізовувати свої 

статутні завдання завдяки зростанню фінансових ресурсів.  

Матеріальною основою діяльності НТШ на протязі реорганізаційного 

(науково-організаційного) періоду виступали: бібліографічне бюро; два 

триповерхові будинки, придбані відповідно у 1898 та 1912 роках; бібліотека 

Наукового товариства імені Шевченка у Львові, яка була заснована у 1892 році 

та до Першої світової війни вже мала у своїх фондах біля 300 тисяч одиниць 

наукової літератури (переважно – книжок і журналів); музей Наукового 

товариства імені Шевченка, який був заснований у 1893 р та вже на початку ХХ 

ст. займав 14 кімнат, де розміщувалися предмети археології, етнографії, 

природознавства, образотворчого мистецтва та інших здобутків культури; 
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власна друкарня, яка пройшла процедуру переоснащення, а з 1903 р. – власна 

палітурня; книгарня НТШ, яка була заснована у 1905 р., мала 5 відділень на 

західноукраїнських землях, а також філіали в Києві, Харкові, Катеринославі 

[57].  

Важливим напрямом діяльності НТШ була видавнича діяльність. Завдяки 

старанням Товариства виходили періодичні (серійні), так і монографічні 

видання. Основними періодичними виданнями були «Записки Наукового 

товариства імені Шевченка» (116 т., 1892-1913 рр.), «Хроніка Наукового 

товариства імені Шевченка» («Хроніка НТШ», 1900-1913 рр.), «Збірник 

Історично-філософічної секції Наукового товариства імені Шевченка» (14 т., 

1898-1900 рр., 1902-1903 рр., 1905-1907 рр., 1909-1910 рр., 1913 р.), «Студії з 

поля суспільних наук і статистики» (3 т.; 1909-1910 рр., 1912 р.), «Жерела до 

історії України-Руси» (10 т., 1895 р., 1897-1898 рр., 1901 р., 1903 р., 1908 р., 

1911 р., 1913 р.), «Українсько-руський архів» (9 т., 1906-1907 рр., 1909-1913 

рр.) [53, с. 161]. Що ж стосується наукових публікацій довідково-

енциклопедичного, монографічного характеру, то протягом даного періоду 

діяльності НТШ видано довідково-енциклопедичне видання К. Левицького 

«Словар правничий» (1894 р.). За період з 1895 до 1904 рр. НТШ забезпечувало 

друк «Руської історичної бібліотеки» (всього 10 томів).  

Зокрема, зусиллями Правничої комісії НТШ видалавалася «Часопись 

правнича», а з 1900 р. і до кінця 1907 р. – «Часопись правнича і економічна» 

[53, с. 161-162].  

У 1909 році засновано Бібліографічну комісію НТШ, а згодом — також і 

Видавничу комісію НТШ, яка співпрацювала з усіма секціями. При цьому 

також слід зауважити, що Бібліографічна комісія НТШ видавала «Матеріали до 

української бібліографії». Разом з тим, з 1909 по 1911 рр. було видано 3 томи 

таких матеріалів [53, с. 57];  

Відбувається формування та розвиток наукових шкіл на базі НТШ та його 

структурних підрозділів. Прикладом цього є оформлення під керівництвом 

М. Грушевського та на базі історико-філософської секції НТШ Львівської 
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історичної наукової школи, яка налічувала біля 20 осіб [148, с. 57-58]. Варто 

зауважити, що формування правничої наукової школи у 90-х роках ХІХ 

століття у рамках спочатку правничого виділу, а згодом – правничої комісії 

НТШ, здійснювалось під впливом К. Левицького (у частині формування 

української правничої термінології) та С. Дністрянського – завідувача кафедри 

цивільного права Львівського університету (у частині розвитку науки 

цивільного права) [251, с. 36].  

Третій період діяльності НТШ, який охоплював 1913-1945 рр., носив 

суперечливий і, навіть, кризовий характер, оскільки відзначався як науковими 

досягненнями, так і спадом у науково-дослідній і видавничій роботі. Основною 

причиною цього стала Перша світова війна, а також національно-політичні 

утиски з боку польської влади, які розпочались з 20-х рр. ХХ століття. Звісно, 

вищевказані фактори не могли не вплинути на нормальне функціонування 

НТШ у цей період. Зокрема, з початком І світової війни припинила свою 

діяльність правнича комісія НТШ.  

Правовою основою функціонування НТШ залишався Статут НТШ 1904 

року, який, незважаючи на спроби його змінити у 1913 році, продовжував 

визначати структуру та особливості функціонування НТШ.  

Разом з тим, при характеристиці організаційної основи діяльності НТШ 

варто відзначити той факт, що через І світову війну було зірвано плани щодо 

створення ще однієї організаційної структури – Української академії наук, яка 

мала бути сформована у 1916 році.  

Керівництво діяльністю НТШ у цей складний період здійснювали: 

1) Степан Томашівський (з 2-ї половини 1913 р. до 1920 р.); 2) Василь Щурат 

(1921-1925 рр.); 3) Кирило Студинський (1925-1931 рр.); 

4) Володимир Левицький (1931-1935 рр.); 5) Іван Раковський (1935-1940 рр.) 

[350, с. 69-70].  

Зокрема, у 1921 р. сформовано нові науково-дослідні установи – Інститут 

нормальної і патологічної психології; Інститут бактеріозно-хімічних дослідів та 

лікарського аналізу крові; Львівський таємний український університет та 
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Львівська таємна політехніку, на базі яких здійснювали свою наукову та 

науково-педагогічну діяльність члени НТШ. Крім того, за період з 1920 по 1939 

рр. сформовано нові комісії у самій структурі НТШ (зокрема, комісії нової 

історії України, археології, статистики, мови, термінологічна комісія, комісії 

класичної філології, шевченкознавства, історії штуки (мистецтва) тощо) [240, с. 

216].  

Значного та відчутного удару було завдано по фінансовій основі 

діяльності НТШ. Спочатку збитків завдано у ході І світової війни, а потім – на 

початку 1920-х рр., коли під впливом адміністративно-політичних та 

національно-політичних утисків товариства з боку органів польської 

адміністрації йому були спричинені великі фінансові труднощі [51, с. 8-9]. 

Зокрема, у зв’язку з припиненням діяльності ЗУНР відповідно було припинено і 

фінансову підтримку з її боку.  

Під час першої світової війни НТШ спіткали серйозні матеріальні 

труднощі. Спочатку у 1914–1915 музей, друкарня та бібліотека НТШ були 

знищені. Проте по завершенні війни почалась робота по відновленню втраченої 

матеріальної бази товариства і вже на основі колишнього єдиного музею НТШ 

було створено 3 музеї – культурно-історичний музей, природописний музей та 

музей українського війська. Вдалося також відновити бібліотеку НТШ, яка 

станом на 1939 р. налічувала понад 200 тисяч томів літератури [178, с. 28-29].  

У міжвоєнний період обсяги науково-видавничої продукції (порівняно з 

попереднім періодом) зменшилися. Зокрема, протягом 1915-1939 рр. 

опубліковано 37 томів «Записок НТШ», 17 частин «Хроніки НТШ», 3 томи 

«Збірника Історично-філософічної секції НТШ» (1914, 1927, 1934 рр.); 6 томів 

«Українсько-руського архіву» (1914, 1920-1921, 1924-1925 рр.); 3 частини 

«Збірника Правничої комісії Наукового товариства імені Шевченка» (1925, 

1927, 1929 рр.); 2 томи «Студій з поля суспільних наук і статистики» (1921, 

1938 рр.); 6 томів «Етнографічного збірника» (1914, 1916, 1929 рр.); 7 томів 

«Матеріалів до українсько-руської етнології» (1916, 1918-1920 рр.); 5 томів 

«Збірника Філологічної секції Наукового товариства імені Шевченка» (1917, 
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1925, 1929-1930, 1937 рр.); 15 томів «Збірника Математично-природописно-

лікарської секції Наукового товариства імені Шевченка» (1916, 1919, 1922, 

1925-1930, 1934, 1937-38 рр.); 5 річників «Лікарського вісника»; 7 випусків 

«Збірника Фізіографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка» (1925-

1938 рр.). З іншого боку, у досліджуваний період з’являються також і нові 

видання, зокрема, «Праці Комісії класичної філології», «Праці Комісії 

шевченкознавства», часописи «Стара Україна», «Українська музика» та ін. 

[178, с. 27-28].  

Подальша активізація наукової та науково-видавничої співпраці як з 

українськими, так і з зарубіжними науковими, науково-освітніми та іншими 

центрами і товариствами як на колегіальному, так і на міжособистісному 

рівнях. На колегіальному рівні (тобто на рівні секцій, комісій та наукових шкіл) 

це проявилось у співпраці з ВУАН у формі спільних наукових публікацій, 

спільної роботи над утвердженням єдиного українського правопису; у співпраці 

з приблизно трьома сотнями зарубіжних наукових закладів, академій, наукових 

центрів, бібліотек, що зовні проявилось в обміні науковими дослідженнями, 

спільній участі в міжнародних конгресах, конференціях, з’їздах, у сприянні 

зарубіжних закладів навчанню студентів-українців тощо. На міжособистісному 

рівні співпраця велась між членами НТШ та іншими представниками 

українських і зарубіжних наукових та науково-освітніх установ. Як приклад, 

можна привести той факт, що ВУАН надала багатьом дійсним членам НТШ 

звання академіків (С. Смаль-Стоцькому (1918), В. Гнатюкові (1924), 

К. Студинському (1924), С. Дністрянському (1926), І. Горбачевському (1927), 

М. Вознякові (1929), Ф. Колессі (1929) та В. Щуратові (1929) [184, с. 54-55].  

Однак, незважаючи на здобутки та втрати даного періоду діяльності 

НТШ, у 1939 році його робота фактично була припинена. Зокрема, останні 

загальні збори НТШ відбулися 25 червня 1939, а 14 січня 1940 Товариство та 

усі його установи були ліквідовані. Матеріальна та фінансова база НТШ 

(зокрема, архівні фонди, книжкові фонди, приміщення НТШ) були передані у 

підпорядкування АН УРСР.  
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2.2 Створення та форми діяльності правничої комісії НТШ  

В сучасних умовах розвитку юридичної науки в Україні важлива роль 

відводиться дослідженню наукової роботи вчених-правників, які входили до 

складу Наукового товариства імені Шевченка. При цьому наукову цінність 

дослідження з даної проблематики становлять: 1) внесок правничої комісії 

НТШ у розвиток юридичної науки на західноукраїнських землях у 1892 – 1939 

роках; 2) організація наукових юридичних досліджень в межах НТШ, взаємодія 

між товариством та його структурними одиницями, зокрема, правничою 

комісією НТШ; 3) результати юридичних наукових досліджень з точки зору 

запозичення позитивного досвіду та подальшої його адаптації до реалій 

сьогодення.  

Формальною підставою для створення у складі НТШ структури, що мала 

займатися науковими юридичними дослідженнями, був Статут НТШ від 

13 березня 1892 року, який затверджено Галицьким намісництвом 16 листопада 

1892). [17, с. 210; 182, с. 204].  

У Статуті зазначалось, що «Наукове Товариство ім. Шевченка має: 

плекати та розвивати науки на українській мові, розвивати штуку, збирати й 

зберігати всякі пам’ятки, старовину й наукові предмети України-Руси; для 

цього мають служити наукові досліди з української й слов’янської філології та 

історії українсько-руського письменства й штуки, історії й археології України, 

досліди з наук філософічних, політичних, економічних, правничих, 

математичних, природничих і географічних та лікарських. Товариство має 

влаштовувати відчити, дискусії й наукові розмови, відбувати з’їзди учених, 

літераторів й артистів, видавати наукові «Записки» та інші наукові праці, 

збирати матеріяли до бібліотеки й музею, уділювати премії й підмоги ученим, 

письменникам, артистам, і вкінці, удержувати друкарню й книгарню» [332, 

арк. 1].  

У положеннях Статуту також зазначалося, що «Товариство має 

поділятись на три секції: історично філософічну, філологічну й математично-
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природничу та лікарську. Крім тих секцій передбачував теж, що в міру потреби, 

Товариство буде творити спеціяльні комісії для точно визначених завдань» 

[48; 49].  

Разом з тим, правовий статус так званих «спеціяльних комісій» у Статуті 

не деталізований. Лише згодом було прийнято «Реґулямін секцій і наукових 

комісій». Саме тому з ініціативи К. Левицького було сформовано правничий 

відділ НТШ (а не комісію). Тобто правники, які входили до складу історично-

філософічної секції й на початку її існування становили більшість, спонтанно 

виділилися на першому її зібранні в травні 1893 р. під керівництвом адвоката 

К. Левицького у відділ.  

Разом з тим, відділи, як структурні одиниці Товариства, статутом НТШ 

1892 р. не передбачалися. Саме тому у травні 1895 р. правничий відділ було 

ліквідовано [128, с. 271].  

На думку Т. Андрусяка, першою інституцією, в якій було започатковано 

розвиток української юридичної науки, є відділ Наукового товариства ім. 

Шевченка [5, с. 22]. Як зазначає Т. Андрусяк, характеризуючи даний період 

діяльності правничого відділу (згодом – правничої комісії НТШ), історико-

філософська секція мала два відділи: історичний і правничий. Правничий 

відділ, який став, на його думку, першим осередком розвитку національної 

юридичної науки, мав на даному періоді двояке завдання: а) осмислення 

чинного законодавства та використання наданих ним можливостей для 

зрівняння українського населення під правовим оглядом з іншими народами 

Австро-Угорської імперії; б) розвиток юридичної науки, як складової 

національного розвитку, завданням якого є створення власної держави з 

ефективною та розвинутою правовою системою [5, с. 23-24];  

Правовою підставою для створення та юридичного оформлення 

правничої комісії Товариства став Статут НТШ 1898 року, до якого було 

внесено окремі зміни, які стосувалися мети і завдань діяльності товариства. У 

ньому зазначалося, що «Цілею Товариства є плекати та розвивати науку і 

штуку [мистецтво] в українсько-руській мові, збирати та зберігати різні наукові 
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предмети та пам’ятки старовини України-Руси. До сеї ціли мають вестися: 

1. наукові досліди: а. з філології і етнографії — руської і славянської, з історії 

українсько-руського письменства і штуки [мистецтва]; б. з історії, географії і 

археолоґії України-Руси, а також з наук філософічних, економічних і 

правничих; в. з наук математичних, природописних і лікарських; 2. відчити і 

розмови наукові; 3. з’їзди учених, літератів і артистів, наукові подорожі і 

екскурсиї; 4. видавання наукових видавництв періодичних і неперіодичних; 

5. премії і підмоги ученим і літератам; 6. удержування бібліотеки і музея; 

7. удержування власної книгарні і друкарні» [108, с. 23].  

У порівнянні зі змістом Статуту НТШ 1892 року, Статут НТШ 1898 року, 

по-перше, дещо структурував завдання Товариства, а по-друге – створив 

організаційні передумови для роботи секцій та комісій, включаючи і правничу 

комісію НТШ. Це проявилось не лише у збереженні структурного поділу на 

наукові секції (історично-філософічну, філологічну, математично-

природописно-лікарську, а й у деталізації порядку їх функціонування [325, 

с. 58-59].  

Процес формування правничої комісії у складі НТШ пройшов декілька 

етапів. З метою надання осередку юристів НТШ статусу правничої комісії 

М. Грушевський провів у 1898-1899 рр. кілька реорганізацій як її президії, так і 

її друкованого органу. Зокрема, він пропонував створити окреме товариство 

українсько-руських правників, яке об'єднало б практикуючих фахівців [128, с. 

272].  

З цього приводу слід зауважити, що дане Товариство українських 

правників було створене у Львові в 1909 і у своїй діяльності мало багато 

спільного з правничою комісією НТШ. По перше, це спільність членства 

одночасно у правничій комісії НТШ та у Товаристві українсько-руських 

правників Незважаючи на те, що до останнього входили представники різних 

правничих професій (судді, адвокати, вчені, нотаріуси Галичини та Буковини), 

його головами та членами також були члени НТШ (зокрема, С. Дністрянський 

(1909 – 1920), Р. Чайковський (1920 – 1925), 3. Лукавецький (1925 – 1930) тощо. 
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По-друге, як правнича комісія НТШ, так і Товариство українсько-руських 

правників займалися видавничою діяльністю. Якщо вести мову про Товариство 

українсько-руських правників, то воно видавало часопис «Життя і право» (1928 

– 1939). По-третє, як і правнича комісія НТШ, Товариство українсько-руських 

правників припинило свою діяльність у 1939 р. після утвердження на 

західноукраїнських землях радянської влади [148, с. 46-47].  

Правничу комісію було сформовано у кількості 21 члена за ініціативою 

професора Львівського університету С. С. Дністрянського [324, с. 13].  

До першого складу президії комісії ввійшли:  

1) Тит Ревакович (голова),  

2) Станіслав Северинович Дністрянський (заступник голови),  

3) Володимир Юліанович Охрімович (секретар) [324, с. 13].  

З 1900 року С. С. Дністрянський став головою правничої комісії НТШ.  

Як свідчать архівні документи, з 01 червня 1898 року до складу історико-

філософської секції та правничої комісії на правах дійсних членів були 

включені Станіслав Дністрянський, Михайло Зобків, Кость Левицький, 

Володимир Охрімович, Петро Стебельський, Остап Терлецький [333, арк. 3].  

З 1901 року членом правничої комісії НТШ також став стрийський 

адвокат і депутат Галицького крайового сейму Є. Олесницький та інші відомі 

діячі того часу [128, с. 271; 149, с. 70].  

Найяскравіше про динаміку складу президії правничої комісії НТШ 

свідчать матеріали «Хроніки НТШ». Аналіз цих матеріалів свідчить, що з 

травня 1901 року до її складу входили:  

1) Дністрянський Станіслав (голова),  

2) Дольницький Антін (заступник голови),  

3) Макух Іван (секретар) ) [272, с. 22].  

У 1903 р. головою президії правничої комісії НТШ залишався 

Станіслав Дністрянський. Його заступником став Володимир Охрімович, а 

секретарем комісії – Петро Рондяк [274, с. 34].  
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У 1904 – 1905 рр. при подальшому головуванні 

Станіслава Дністрянського та при подальшому секретарстві Петра Рондяка у 

складі президії правничої комісії НТШ посаду заступника голови займав 

Іван Чернявський [275, с. 26].  

У 1906 р. посада заступника голови президії правничої комісії НТШ 

переходить від Івана Чернявського до Лева Кульчицького [132, с. 25]. Після 

цього склад президії правничої комісії НТШ на протязі 1907 – 1909 років 

залишається незмінним (Дністрянський Станіслав (голова), Кульчицький Лев 

(заступник голови), Рондяк Петро (секретар) [276, с. 25; 277, с. 28; 278, с. 32].  

Подальша істотна динаміка складу президії правничої комісії НТШ, яку 

можна прослідкувати у «Хроніках НТШ», мала важливе значення з 1922 року, 

коли було введено посаду заступника секретаря. Зокрема, склад президії 

правничої комісії НТШ у 1922 р. мав наступний вигляд:  

1) Вергановський Володимир (голова),  

2) Чайківський Роман (заступник голови),  

3) Старосольський Станіслав (секретар),  

4) Надрага Олександр (заступник секретаря) [279, с. 48; 280, с. 67]. Такий 

склад довший час був незмінним.  

З 1932 р. ліквідовано посаду заступника секретаря, а у 1932 – 1934 рр. 

склад президії правничої комісії НТШ отримав наступний вигляд:  

1) Вергановський Володимир (голова),  

2) Старосольський Володимир (заступник голови),  

3) Старосольський Станіслав (секретар) [281, с. 82].  

Згодом з 08 травня 1936 р. спільним рішенням НТШ, Товариства 

українсько-руських правників та Союзу Українських Адвокатів при НТШ було 

створено «Комісію термінологічну для устійнення українських правничих 

термінів (висловів)», яку приєднано до правничої комісії НТШ. У зв’язку з цим 

останню було перейменовано у правничо-термінологічну комісію. До складу її 

Президії увійшли:  

1) Левицький Кость (голова),  
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2) Лукавецький Зенон (заступник голови),  

3) два секретарі – Гладишовський Степан та Топольницький Микола [256, 

с. 50].  

До складу правничої комісії входили також звичайні члени НТШ. Ними 

були початківці в науці – студенти, викладачі, практикуючі юристи, та ін. 

Комісія відкривала для них (особливо для студентів) можливість 

професіоналізуватися у науці. Окремі з них згодом поповнювали категорію 

дійсних членів товариства [128, с. 273].  

В цілому, створення правничої комісії обумовлювалось, з одного боку, 

сформованістю традиції юридичних досліджень, а з іншого боку – відсутністю 

вагомого концептуального доробку української науки у галузі права. Саме цю 

нішу на науковій ниві заповнили члени правничої комісії НТШ. Тому не можна 

погодитися з думкою З. Зайцевої про те, що «юристи відкладали розробку 

проблем давньоукраїнського права і в основному займалися тлумаченням 

практичних аспектів австрійської конституції... а їхні дослідження в основному 

носили більше інформаційний характер, ніж науковий…» [128, с. 272].  

Дійсно, як зауважувала З. Зайцева, спочатку серед правників переважали 

практикуючі юристи (в основному – адвокати), а не науковці. На початках 

діяльності правничої комісії НТШ професорами Львівського університету були 

лише П. Стебельський і С. Дністрянський [128, с. 272]. Однак тут слід також 

мати на увазі, що з початку ХХ століття склад правничої комісії НТШ суттєво 

поповнився науковцями, включаючи і зарубіжних вчених-правників. 

Відбувалось розширення форм науково-дослідної та науково-організаційної 

діяльності. Тому у даному випадку думка З. І. Зайцевої не можна сприймати 

однозначно.  

Більше того, як зауважила сама З. Зайцева, «на юристів – членів НТШ 

також покладалася розробка проблем економічної науки, оскільки кафедри 

науково-економічного спрямування на той час перебували в складі юридичного 

факультету Львівського університету» [128, с. 272]. Це, у свою чергу, свідчить 
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про високий рівень наукових досліджень та інших форм діяльності, якими 

займалась правнича комісія НТШ.  

Правовою основою діяльності правничої комісії НТШ, крім Статуту 

НТШ, був також «Реґулямін секцій і наукових комісій», зміст якого також 

часто видозмінювався у залежності від внесення відповідних змін до Статуту 

НТШ. Згідно його положень, правнича комісія НТШ була допоміжним органом 

історико-філософічної (історико-філософської) секції, яка виконувала «за 

дорученням або за апробатою даної секції певну спеціальну наукову роботу» 

[260, с. 46].  

Незважаючи на визначення статусу комісій НТШ як допоміжних органів 

секцій, слід зауважити, що правнича комісія вийшла за рамки статусу 

допоміжного органу. Вона скоріше виступала автономним органом історико-

філософської секції. Про це свідчить відносна самостійність у здійсненні різних 

форм наукової діяльності та інших статутних цілей НТШ. Звісно, що 

результати діяльності правничої комісії у подальшому розглядались та 

затверджувались на засіданні історико-філософської секції, оскільки такий 

порядок затверджувався Статутом НТШ та Реґуляміном секцій і наукових 

комісій, однак це жодним чином не обмежувало комісію у формах здійснення 

наукової діяльності.  

Президія правничої комісії могла складатися лише з дійсних членів НТШ. 

Їх кількість (у міру поступового зростання членів НТШ) коливалася в межах від 

32 у червні 1899 до 62 в 1914 р. Переважно до складу комісії входили викладачі 

юридичного факультету Львівського університету і західноукраїнські юристи-

практики [114, с. 13].  

Членами секцій НТШ та його правничої комісії були також учені, які 

жили й працювали за межами Львова та Австро-Угорщини. Яскравим 

прикладом такого членства є О. Кониський, який проживав в Російській імперії, 

польські науковці О. Бальцер та П. Домбковський, 12 із Сербії та Хорватії, 8 з 

яких стали членами історико-філософської секції та правничої комісії НТШ 

[343, с. 29].  
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Іногородні члени правничої комісії товариства не могли щоразу брати 

участі в їх засіданнях. Вчені зі Східної України навіть у загальних зборах НТШ 

брали участь лише іноді. Тим не менше комунікація існувала на рівні особистих 

наукових контактів, рецензій і відгуків в академічній періодиці, стосунків на 

рівні наукового патронажу та інше [128, с. 273].  

Різнорегіональний склад правничої комісії товариства репрезентував 

точки перетину науково-дослідної проблематики, вирівнював циркуляцію 

наукової інформації в НТШ та інших закладах – університетських кафедрах, 

наукових товариствах, губернських учених комісіях підросійської України, 

редакціях наукових видань [128, с. 273].  

Отже, співпраця вчених у правничій комісії ущільнювала їх контакти, 

надавала спілкуванню конкретно-фахового характеру і на цій основі усувала 

непорозуміння, мінімізувала невизначеність деяких ситуацій. Особливо це 

стосувалося організації роботи в архівах [325, с. 79-80]. 

Слід також зауважити, що архівні дані свідчать про поступове зростання 

як кількості членів НТШ в цілому, так і правничої комісії зокрема. Наприклад, 

список членів НТШ за 1936 – 1937 рр. включав 778 членів даної організації, з 

яких біля півсотні становили члени правничої комісії, що одночасно входили і 

до інших комісій НТШ, і до інших наукових та громадських організацій [334, 

арк. 15].  

Правнича комісія перебувала у прямому підпорядкуванні історико-

філософської секції НТШ та у опосередкованому підпорядкуванні НТШ та його 

президії й вирішувала робочі та інші питання лише через історико-філософську 

секцію.  

З приводу вищенаведеного науковці зазначають, що стосовно історико-

філософської секції правнича комісія не була наділена правом самостійно 

приймати рішення. Вона готувала матеріали на розгляд історико-філософської 

секції, котра приймала остаточні рішення щодо публікації підготовлених 

комісією матеріалів [128, с. 275].  
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Слід зауважити, що правнича комісія НТШ також переривала своє 

існування. Як випливає зі змісту «Хроніки НТШ», на початку 1914 р. (тобто з 

початком Першої світової війни) не працювали і були скасовані Правнича 

комісія та Медична комісія. Натоміть були створені Статистична і 

Фізіографічна комісії [328, с. 29]. Проте діяльність правничої комісії було знову 

відновлено.  

На засіданнях правничої комісії обговорювалися питання про участь у 

наукових конференціях, симпозіумах, визначалися їх учасники від товариства. 

Яскравим прикладом таких спільних заходів є те, що правнича комісія обрала 

делегатами на з'їзд чеських юристів С. Дністрянського і К. Левицького [139, 

с. 39-40; 102, с. 115].  

Як свідчать архівні матеріали, предметом розгляду на засіданнях 

правничої комісії НТШ також виступали питання обговорення та схвалення 

наукових робіт її членів (обговорення та схвалення наукових рефератів, 

заслуховування рецензій на наукові публікації), питання видавничої діяльності 

(рекомендація до друку монографічних та періодичних видань, питання про 

наявність правничих творів у бібліотеці НТШ), затвердження звітів з питань, 

що стосувались діяльності комісії (напр., звіти з найновішої літератури та 

здобутків у науці права тощо) [258, арк. 1].  

Правнича комісія, як і інші комісії, не мала статутного права на 

встановлення контактів з іншими науковими інституціями, але це не заважало 

їх ініціювати, а історико-філософській секції схвалювати ці заходи. Слід 

зауважити, що ці наукові контакти базувались, у першу чергу, на 

міжособистісних наукових зв’язках членів правничої комісії НТШ із 

зарубіжними науковцями (зокрема, на зв’язках С. Дністрянського і 

К. Левицького з чеськими та австрійськими вченими правниками, М. Зобківа – 

з представниками хорватської та сербської юридичної науки і т. д.).  

У діяльності правничої комісії самоорганізація та згуртування 

дослідників в основному забезпечувалась організацією програмних емпіричних 

обстежень, експертно-оціночною діяльністю, тобто рецензуванням рукописів 
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наукових праць, публікацій фахової літератури. Саме цей фактор сприяв 

організаційно-дисциплінарному згуртуванню українських вчених-правників у 

правничій комісії та створив передумови для формування наукової школи [128, 

с. 276].  

Як зауважила З. Зайцева, члени НТШ у наукових дослідженнях 

переступали межі узвичаєних та стандартизованих тем офіційної науки, а тому 

їх праці сприймалися з осторогою, а у Росії – перебували під забороною [128, с. 

278]. Тут мається на увазі, що члени правничої комісії НТШ розробляли 

проблематику українського права, базуючись, у першу чергу, на витоках 

українського звичаєвого права, що не сприймалось як офіційною наукою 

Австро-Угорщини та Російської імперії, так і не входило у рамки офіційної 

політики цих держав.  

Сам подальший розвиток та функціонування правничої комісії НТШ до 

1939 року слід аналізувати не лише з урахуванням нормативно-правової бази її 

діяльності та документів, що свідчать про роботу даної комісії, а й через призму 

порівняння її правового статусу з іншими аналогічними структурними 

підрозділами НТШ.  

Здійснивши загальну характеристику особливостей утворення та 

структури, на наш погляд, слід акцентувати увагу на основних напрямах 

діяльності правничої комісії НТШ з часу її створення і до 1939 р., тобто 

здійснити характеристику форм її наукової та іншої діяльності.  

Слід зауважити, що одним з важливих напрямів функціонування 

правничої комісії НТШ була науково-видавнича діяльність. Якщо здійснювати 

загальну характеристику даного напряму діяльності правничої комісії НТШ, то 

вона зводилась до наступного:  

1) заснування та подальша публікація періодичних правничих фахових 

видань, у якому висвітлювались основні проблеми правничої науки та 

правничої практики. Таким виданням стали «Часопись правнича» з 1889 р 

[325], згодом – «Часопись правнича. Видавництво Наукового товариства 

імені Шевченка» (з 1894 р.), «Часопись правнича і економічна» (1900-1907 рр.). 
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З 1901 р. видавалась також популярна серія «Правнича бібліотека» [228]. Було 

видано лише чотири випуски у двох томах цієї серії, які містили юридичні 

праці С. Дністрянського та П. Стебельського [53, с. 70]. Після Першої світової 

війни за редакцією нового голови Правничої комісії В. Вергановського вийшло 

3 випуски «Збірника Правничої комісії при Історично-фільософічній секції 

Наукового товариства імені Шевченка» (1925-1929 рр.);  

2) рекомендація до друку монографічних досліджень членів правничої 

комісії НТШ. Даний напрям діяльності проявився у тому, що за досліджуваний 

період рекомендовано до друку та опубліковано цілу низку наукових праць 

монографічного та іншого наукового характеру, присвяченого комплексному 

науковому дослідженню державно-правових проблем. Разом з тим, видавнича 

діяльність правничої комісії НТШ (як і інших структурних підрозділів) була 

домінуючою до 1917 р. У зв’язку з цим С. Томашівський, який тривалий час 

був у президії НТШ референтом друкарні, переконав М. Грушевського 

позбавити наукові комісії цих функцій, а натомість було утворено окрему 

видавничу комісію [129, с. 14];  

3) організація, координування, розвиток наукових юридичних досліджень 

української правничої термінології та узагальнення юридичної практики та 

критична оцінка чинного законодавства. Зокрема, одним з перших юридичних 

видань НТШ став укладений К. Левицьким «Німецько-руський словар висловів 

правничих і адміністраційних» (1893). З 1893 по 1939 рр. вченими-правниками 

– членами НТШ також опубліковано цілу низку монографій та брошур, які 

детальніше будуть охарактеризовані у наступних підрозділах нашого 

дослідження (зокрема, монографічні праці С. Дністрянського, К. Левицького, 

М. Лозинського, О. Огоновського, Є. Олесницького, В. Охрімовича, 

В. Старосольського, П. Стебельського та інших науковців, які опублікували 

свої праці у досліджуваний нами період). Підтвердженням цього є 

монографічні наукові праці С. Дністрянського «Звичаєве право та соціальні 

зв’язки» (1902), «O istocie prawa zwyczajowogo» (1904), «Нова держава» (1923), 

«Погляд на теорії права та держави» (1925); К. Левицького «Історія політичної 



 74

думки галицьких українців 1848—1914 рр.» (1926 р.), М. Лозинського 

«Гайдамаччина. Із історії народних рухів» (1906 р.), В. Охрімовича «Знадоби до 

пізнання народних звичаїв і поглядів правних» (1895 р.), В. Старосольського 

«Теорія нації» (1922), «Держава і право (Причинок до проблеми правовости 

держави)» (1934 р.) та ряд інших;  

4) окремим напрямом діяльності членів правничої комісії НТШ була 

викладацька діяльність (переважно – на базі Львівського університету). На 

перших початках функціонування даної комісії професорами Львівського 

університету були лише П. Стебельський і С. Дністрянський [128, с. 272]. 

Згодом кількість науково-педагогічних працівників у складі правничої комісії 

НТШ зросла. Зокрема, членом НТШ став професор О. Огоновський, який з 

1882 до 1891 р. був завідувачем кафедри цивільного права Львівського 

університету [12, с. 51], В. Старосольський, який став доктором права та 

дійсним членом НТШ, з початку 1920 р. працював професором в Українському 

Вільному Університеті, а з 1923 р. – одночасно і в Українській господарській 

академії в Подєбрадах [12, с. 62], П. Стебельський, який з 1888 р. працював 

асистентом, а з 1892 р. – професором карного права у Львівському університеті 

та був дійсним членом НТШ [12, с. 62 – 63], Т. – Б. Цюцюра, який, крім 

членства в НТШ, також з 1945 по 1948 рр. обіймав посаду секретаря факультету 

права і суспільно-економічних наук Українського Вільного Університету, а 

пізніше став ректором Українського Вільного Університету [12, с. 69];  

5) самостійним напрямком діяльності членів правничої комісії НТШ була 

професійно-юридична (практична), громадська та політична діяльність членів 

правничої комісії НТШ. Пріоритетна роль у цій сфері тут належала 

адвокатській, депутатській та іншій політичній діяльності провідних членів 

правничої комісії НТШ та її керівного складу. Яскравим свідченням цього є 

політична діяльність К. Левицького, який спочатку був співорганізатором 

політичної організації «Народна рада» (1885 р.), з 1899 р. – входив до Тіснішого 

Народного комітету (керівництва новоствореної Української національно-

демократичної партії (УНДП), у 1907 р. – обраний до австрійського 



 75

парламенту, з 1910 р. – зайняв посаду голови Українського сеймового клубу; 

1914 р. – очолив міжпартійну Головну українську раду (ГУР); 1915 р. – на базі 

реформованої ГУР очолив Загальну українську раду (ЗУР), у 1918 р. – очолив 

Державний Секретаріат (уряд ЗУНР); з 1 серпня 1920 р. – уповноважений для 

справ преси і пропаганди; з січня 1921 р. – очолив Міністерство закордонних 

справ. Він також очолював делегації ЗУНР на міжнародних конференціях в Ризі 

(1920), Женеві (1921), та був членом делегації в Генуї (1922) тощо [15, с. 239 – 

240];  

5) співробітництво з іншими науковими та громадськими організаціями 

України. Прикладом участі у професійних організаціях окремих членів НТШ є 

те, що частина з них згодом увійшла до утвореного в квітні 1909 за ініціативою 

С. Дністрянського «Товариства україно-руських правників» [265, с. 491 – 492]. 

Разом з тим, члени правничої комісії НТШ були засновниками, 

співзасновниками та членами Союзу українських адвокатів (далі – СУА), 

утвореного з ініціативи Л. Ганкевича, Є. Олесницького, В. Охрімовича, 

С. Федька та інших відомих адвокатів у 1923 р. Активно дана організація 

почала працювати лише наприкінці 20-х рр., коли її президентом став 

К. Левицький, який повернувся до Львова з еміграції [185, с. 184; 195, с. 9 – 10; 

253, с. 22; 254, с. 45 – 46].  

Найяскравішим прикладом участі у громадських організаціях була 

співпраця НТШ та членів правничої НТШ з «Просвітою» ім. Т. Шевченка. 

Зокрема, на початку 1868 р. було створено організаційний комітет 

вищевказаної організації, до якого також увійшов О. Огоновський [243, с. 42 – 

43; 28, с. 7; 34, с. 52; 117, с. 17 – 18; 116, с. 487; 224, с. 25; 257, с. 109; 286, с. 116 

– 117; 307, с. 307]. Це означає, що О. Огоновський знаходився біля витоків 

«Просвіти» ім. Т. Шевченка ще раніше, ніж у витоків створення НТШ та 

правничої комісії у її складі, та у подальшому поєднував свою діяльність у цих 

організаціях одночасно;  

6) активізація міжнародного і зовнішнього наукового співробітництва із 

зарубіжними та міжнародними науковими інституціями. Це, зокрема, 
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проявилось в обміні науковою літературою, у проведенні спільних наукових 

конференцій та з’їздів, присвоєнні статусу почесних членів НТШ зарубіжним 

науковцям. Наприклад, у 1904 році львівські вчені С. Дністрянський та 

К. Левицький презентували НТШ на з’їзді чеських правників, утвердивши тим 

самим наукові зв’язки з чеськими науковцями, а також мали зустріч з вченими 

із Загреба і Бєлграда та уклали з ними домовленості про співпрацю [269].  

Разом з тим, як свідчать архівні джерела, співпраця з чеськими науковими 

організаціями продовжувалась і в 30-х рр. ХХ ст. Зокрема, Організаційна 

Комісія Українського Правничого З’їзду в Празі надіслала до правничої комісії 

НТШ запрошення для її членів на з’їзд, датоване 28.06.1933 р., з повідомленням 

про те, що з’їзд відбудеться 04-06.10.1933 р. [335, арк. 1].  

Якщо вести мову про присвоєння членства в правничій комісії НТШ 

зарубіжним науковцям, то в 1926 р. членом НТШ став відомий польський 

історик права О. Бальцер, професор Львівського університету, член Краківської 

Академії наук, директор краківського архіву громадських і земських актів у 

Львові, засновник і голова Польського наукового товариства у Львові. З 1935 р. 

членом НТШ був також інший відомий польський історик права, дійсний член 

Польської, Чехословацької та Болгарської академії наук П. Домбковський 

[311, с. 126].  

Особлива роль відводилась обміну науковими виданнями між НТШ та 

правничою комісією НТШ, з одного боку, та європейськими науковими 

установами, з іншого боку, про що часто зазначається у «Хроніках НТШ» з 

1900 по 1937 рр., а також у науковій літературі [35, с. 89 – 91; 36, с. 12 – 13; 37, 

с. 38 – 48; 309, с. 17; 310, с. 45; 316, с. 87 – 92; 317, с. 67].  

Крім об’єктивних фактичних даних про здобутки правничої комісії НТШ 

у досліджуваний період, про її здобутки також свідчать висловлювання 

науковців, громадських та політичних діячів, які мали безпосереднє 

відношення до діяльності НТШ та його структурних підрозділів. Зокрема, з 

висловлювань М. Грушевського випливало, що функціонування правничої 

комісії забезпечило структуризацію української правничої науки і на практиці 
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сприяло реалізації статутного положення про розробку такої галузі науки, як 

правознавство. З цього приводу М. Грушевський в квітні 1929 р. зазначив, що 

«... правнича комісія та інші комісії – через посередництво київського 

товариства, приготовили ґрунт для всебічної праці в сих ділянках. Учасники 

цієї роботи – десятки їх ще маємо приємність мати між собою – можуть бути 

горді: їм довелося поставити на рейки велике діло, яке не часто стрічається в 

людських досягненнях» [64, с. VІ].  

Слід також згадати висловлювання з цього приводу І. Раковського, який 

очолював НТШ у період 1934-1940 рр. Він зазначав, що члени товариства мали 

змогу займатися виключно науковими питаннями, плекати «науку для науки» 

саме до першої світової війни, тобто в час головування у товаристві 

М. Грушевського. Це варто акцентувати, оскільки антиукраїнськи налаштовані 

публіцисти, цензори, деякі університетські професори (найчастіше Львівського, 

Київського, Одеського університетів), нехтуючи фактами, трактували 

українську науку кінця XIX – початку XX ст. як виключно політичну справу 

невеличкої групи фантазерів. Однак діючи в сфері науки, члени комісій НТШ 

(включаючи звісно і правничу комісію) дотримувалися її норм, практикували 

об'єктивізуюче бачення та висвітлення реалій життя українського народу 

[128, с. 278; 259, с. VІІІ].  

Таким чином, правнича комісія НТШ пройшла поетапне формування та 

розвиток, що об’єктивно зумовлювалось потребами у здійсненні правових 

досліджень. Незважаючи на пряме підпорядкування історико-філософській 

секції НТШ, правнича комісія мала свої як структурні, так і функціональні 

особливості, які в цілому сприяли виконанню статутних цілей, поставлених 

перед нею у царині правових досліджень.  

 

2.3 Склад правничої комісії НТШ та особливості професійної 

діяльності в її межах  

Об’єктивність та повнота дослідження наукової діяльності правничої 

комісії НТШ, на наш погляд, неможлива без ґрунтовного вивчення діяльності її 
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членів (членів-засновників, звичайних, дійсних та почесних членів), аналізу 

біографічних даних з їх життя. Це, безумовно, сприятиме не лише визначенню 

їх ролі у складі правничої комісії НТШ, персонального внеску у науковий 

доробок даної організації, а також дасть можливість встановити те, яким чином 

їх наукова діяльність вплинула на розвиток правничої наукової школи в межах 

НТШ.  

Разом з тим, у процесі дослідження даної проблеми значна увага буде 

зосереджена на біографічних даних маловідомих членів правничої комісії 

НТШ, а також науковців, які співпрацювали з даною організацією. Стосовно 

членів правничої комісії НТШ, наукова діяльність яких є загальновідомою, та 

всесторонньо дослідженою, аналіз їх біографії носитиме оглядовий та 

систематизуючий характер.  

В архівних джерелах зазначається, що, крім членів правничої комісії 

НТШ, які безпосередньо займались науковою та науково-педагогічною 

діяльністю, до її складу також входили юристи – практики; члени НТШ, які 

забезпечували організацію наукової роботи, виконували у товаристві 

адміністративні функції, тим самим опосередковано сприяючи організації 

наукових досліджень у галузі права та розвитку української правничої науки у 

1892 – 1939 роках, зокрема:  

1. Баран Степан.  

2. Бучинський Мелітон.  

3. Галіпчак Осип.  

4. Ганкевич Лев.  

5. Голубович Сидір.  

6. Горбачевський Антін.  

7. Гузар Володимир.  

8. Дроздовський Юліан.  

9. Кавелюк Іван.  

10. Кульчицький Олександр.  

11. Кулачковський Олександр.  
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12. Лащенко Ростислав.  

13. Левицький Володимир.  

14. Лисинецький Гедимин.  

15. Мочульський Михайло.  

16. Надрага Олександр.  

17. Назарук Осип.  

18. Озаркевич Лонгин.  

19. Панейко Василь.  

20. Павлиш Андрій.  

21. Петрушевич Євген.  

22. Савкакр Дам’ян.  

23. Салагут Іліч.  

24. Сосновський Роман.  

25. Старосольський Станіслав.  

26. Строцький Олександр.  

27. Танчаковський Стефан.  

28. Теокот Віктор Терекий.  

29. Терлецький Остап.  

30. Тит Ревакович.  

31. Федак Стефан.  

32. Чайковський Андрій та ін. [105, с. 2 – 3; 298, с. 57 – 58; 334, арк. 15].  

Далі слід акцентувати увагу на особливостях життєдіяльності членів 

правничої комісії НТШ, які здійснили найбільший внесок у її наукову 

діяльність. Зокрема, дійсним членом НТШ був Микола Прокопович Василенко 

(1866 — 1935) – український громадсько-політичний і державний діяч, історик 

держави і права, академік Української УАН (з 1918), дійсний член НТШ (з 

1911) [29; 243; 323; 350].  

Аналіз біографії М. Василенка свідчить, що членство в НТШ не було в 

його житті пріоритетним напрямом діяльності, оскільки він поєднував членство 

у різних організаціях (як наукових, так і політичних; як у громадських, так і в 
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державних). Разом з тим, його наукові праці історико-політичного та історико-

правового характеру, з одного боку, стали частиною наукового доробку НТШ, а 

з іншого боку, були виконані під впливом його приналежності до даної 

організації (напр., наукова праця «Нариси з історії Західної Русі і України»).  

Далі доцільно, на наш погляд, зосередити увагу на біографії 

С. Дністрянського. Станіслав Северинович Дністрянський народився 13 

листопада 1870 р. у м. Тернополі в сім’ї викладача, який згодом став 

директором Тернопільської учительської семінарії [294]. Закінчивши на 

«відмінно» чотири класи при Тернопільській учительській семінарії в 1880 

році, С. Дністрянський вступив на навчання до Тернопільської гімназії [294; 

216, с. 2]. У 1888 р. закінчив з відзнакою Тернопільську гімназію [294]. Далі 

С. Дністрянський навчався на юридичному факультеті Віденського 

університету, який успішно закінчив у 1893 р. [294; 72]. 27 листопада 1893 р. 

С. Дністрянський отримав науковий ступінь доктора австрійського права [73, 

арк. 1]. 04 липня 1894 р. С. Дністрянському присвоєно звання доктора 

політичного права, а 07 грудня цього ж року – ступінь доктора юридичних наук 

[71, арк. 1; 74, арк. 1]. У 1895-1896 рр. він підвищував кваліфікацію в 

Берлінському та Лейпцігському університетах на стипендію австрійського 

Міністерства релігії та освіти [75, арк. 1 – 6; 292, с. 24 – 25].  

З 1898 р. С. Дністрянський працював у Львівському університеті 

доцентом цивільного права, згодом – завідувачем кафедри цивільного права. З 

1901 р. по 1907 рр. він обіймав посаду надзвичайного професора, а з 1907 – 

1918 рр. працював звичайним професором.  

Співпраця С. Дністрянського з НТШ розпочалась з 1899 року. З цього 

часу він став дійсним членом НТШ, редактором журналу «Часопись правнича» 

(згодом – «Часопись правнича і економічна» (1900-1909, 1912) та журналу 

«Правничий Вісник» (1910 – 1913). С. Дністрянський також започаткував серію 

«Правнича бібліотека», яку було видано у чотирьох томах. Роботу в НТШ 
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С. Дністрянський також поєднував з головуванням у Товаристві українських 

правників.  

Важливим напрямом діяльності С. Дністрянського була законопроектна 

та практично-прикладна юридична діяльність. Зокрема, у 1909 р. 

С. Дністрянський заснував професійну спілку юристів Галичини та Буковини 

«Товариство українсько-руських правників», що свідчить про його участь у 

активізації юридичної практики в Галичині [1, с. 28 – 29].  

Якщо вести мову про законопроектну діяльність С. Дністрянського, то він 

одним з перших підтримав проведення реформи австрійського приватного 

права, очоливши у 1917 р. підкомісію для перероблення положень Книги 

загальних цивільних законів, виступивши з новаторськими пропозиціями щодо 

вдосконалення норм тогочасного законодавства з урахуванням інтересів 

держави, народу й суспільства. У 1920 р. С. Дністрянський розробив проект 

Конституції ЗУНР [1, с. 32]. Разом з тим, він у 1919 р., перебуваючи у Відні, 

видав «Цивільне право» (австрійський цивільний кодекс українською мовою), 

доповнений законами та розпорядженнями ЗУНР.  

Окремим напрямом діяльності С. Дністрянського виступала науково-

організаційна та науково-адміністративна діяльність, яка в основному 

охоплювала еміграційний період його діяльності. Підтвердженням цього факту 

є те, що він був одним із числа засновників Українського Вільного 

університету. У 1921 р. С. Дністрянський став першим деканом факультету 

права і політичних наук Українського Вільного університету, а у 1921-1922 рр. 

– його ректором. У подальшому у 1923 р., 1933-1935 рр. він обіймав посаду 

проректора Українського Вільного університету [104, с. 551].  

Водночас, поєднуючи наукову діяльність з науково-організаційною, 

С. Дністрянський працював у Німецькому університеті в Празі у 1929-1933 рр., 

Празькій Вільній школі політичних наук у 1928-1930 рр., співпрацював з 

Українською господарчою академією у Подебрадах та Українським науковим 

інститутом у Берліні. У 1927 р. він був заочно обраний дійсним членом 

Всеукраїнської академії наук по кафедрі цивільного права і політики.  
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У 1933 р. С. Дністрянський переселився до Ужгорода. Помер 

С. Дністрянський 5 травня 1935 р. від серцевого нападу після однієї з публічних 

лекцій.  

Дослідники творчості С. Дністрянського пропонували різні періодизації 

творчої діяльності вченого. Ще за життя науковця М. Мельник поділив наукову 

діяльність С. Дністрянського на три періоди: університетської праці, переважно 

у львівськім університеті, політично-наукової діяльності під час виконання 

посольського мандату до віденського парламенту та період з напрямком 

науково – реформаторським [217, с. 508 – 509]. Дотримання такої схеми 

позбавляє можливості дослідників простежити становлення С. Дністрянського 

як вченого і еволюцію його наукових поглядів, оскільки праці політичного 

спрямування та науково – реформаторські він писав протягом наукової 

діяльності.  

Разом з тим, у контексті предмета нашого дослідження важливе значення 

також має взаємозв’язок життєвого шляху С. Дністрянського з його діяльністю 

в НТШ. Тому, враховуючи даний критерій, можна виділити наступні етапи 

життєвої біографії С. Дністрянського: З цього слід розпочати? 

1) період становлення С. Дністрянського як науковця до його співпраці з 

НТШ (1870 – 1899 рр.);  

2) період активної співпраці С. Дністрянського з НТШ та іншими 

науковими та науково-педагогічними установами на західноукраїнських землях 

та за кордоном (1899 – 1935 рр.).  

Михайло Григорович Дорундяк (01.10.1857-31.07.1907), адвокат, 

громадський і культурно-освітній діяч. Крім членства в НТШ, він також входив 

до складу інших українських товариств: «Просвіти», «Руського педагогічного 

товариства», «Дністра», «Кредитового союзу», Народної Ради.  

Народився М. Дорундяк у с. Кийданці Коломийського повіту в заможній 

селянській сім'ї. У 1877 р. закінчив з відзнакою Коломийську гімназію. 

Навчався у Віденському університеті і брав активну участь у роботі 
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студентського товариства «Січ». Після закінчення університету проходив 

адвокатську практику в Косові й Городенці [12, с. 35].  

У 1891 р. М. Дорундяк здобув ступінь доктора права, а через два роки 

склав у Львові адвокатський іспит і переїхав на роботу до Борщева, де 

працював помічником адвоката. Його організаторський талант прийшовся дуже 

вчасно для Борщева, де в 1895 р. він організовує «Повітове товариство 

політичне», через яке велася підготовча й агітаційна робота по виборах до 

парламенту й сейму. Крім того, через це «Товариство» надавалася юридична 

допомога селянам в час аграрних страйків 1901-1902 рр. М. Дорундяк кілька 

разів безплатно виступав захисником селян, яких звинувачували в організації 

страйку, перед окружними судами в Тернополі й Станиславові [12, с. 35].  

У 1896 р. М. Дорундяк організовує товариство «Народний Дім», яке 

поряд із «Просвітою» мало піднести культурно-освітній рівень українського 

селянства повіту. У 1900 р. при «Народному Домі» М. Дорундяк засновує 

«Повітове товариство кредитове», яке сам і очолює. Крім того, завдяки його 

старанням у Борщеві була відкрита філія «Народної Торгівлі».  

7 липня 1904 р. М. Дорундяк відкриває власну адвокатську контору в 

м. Борщеві, яка стає не тільки осередком захисту прав скривджених, але й 

культурно-освітнім осередком [12, с. 35].  

Таким чином, для М. Дорундяка, який був членом НТШ та багатьох 

інших організацій, пріоритетною була професійно-юридична діяльність (у 

першу чергу – адвокатська практика, що в основному стосувалась захисту прав 

українського селянства) та громадська діяльність. Наукова діяльність не мала 

для нього провідного значення.  

Членом НТШ був також Михайло Зобків (1864 – 1928), який народився у 

с. Липиці Горішній Рогатинського повіту в незаможній сім'ї. Його діяльність 

мала здебільшого практично-прикладний, ніж науково-теоретичний характер 

[12, с. 35].  

М. Зобків у 1899 р. здобув ступінь доктора права, отримав цього ж року 

статус дійсного члена НТШ та переїхав до м. Львова. Тут М. Зобків розпочав 
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читання лекцій на правничому факультеті Львівського університету [331, с. 39 

– 40]. Він був фахівцем з римського, цивільного та міжнародного приватного 

права.  

Даний етап діяльності М. Зобківа характеризується не лише 

різноманітністю напрямів діяльності (поєднанням юридичної практики з 

науковою, науково-педагогічною діяльністю та членством у НТШ), а й має свої 

просторово-географічні особливості. Це обумовлювалось тим, що 

переслідування судовими та університетськими властями української мови 

викликали обурення у М. Зобківа, внаслідок чого він залишив Львів і переїхав 

до Боснії. У Сараєво він став президентом сенату при Вищому Суді і одночасно 

читав лекції з цивільного та римського права у Загребському університеті. У 

цей час М. Зобків опублікував цілий ряд праць хорватською та німецькою 

мовами [4, с. 196 – 197]. Отже, у межах третього етапу життєвої біографії 

М. Зобківа за просторово-географічним критерієм можна виділити львівський 

та еміграційний періоди його діяльності.  

Одним з членів НТШ – представників східноукраїнських земель – був 

Олександр Якович Кониський, який народився 6 серпня 1836 р. на хуторі 

Переходівка Борзенського повіту Чернігівської губернії в родині зубожілого 

поміщика. Духовні та культурні традиції, успадковані від перших вчителів – 

батька та матері, стали підґрунтям, на якому сформувалися його погляди. У 

своїй праці «Автобіографія» він акцентував увагу на тому, що походить із 

стародавнього роду Кониських із Галичини, згадки про рід яких відомі ще у 

1613 р. [167, с. 227]. Його батько, будучи дрібним поміщиком, зазнав 

банкрутства і помер у 1843 р. Після смерті батька у 1845 р. О. Кониський 

навчається Ніжинського приходського училища, а з 1846 р. – у Чернігівській 

гімназії. З 11 років він почав писати вірші російською мовою, а під впливом 

поезій Т. Г. Шевченка – українською мовою. Після цього, як зазначали 

дослідники його творчості, О. Кониському довелося йому пізнати «першої 

гіркоти за своє прагнення до вищих поривань людського духу [214, с. 126]». Як 

свідчать архівні матеріали, його виключили з гімназії за написання поетичних 
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творів українською мовою [24, арк. 1]. У 1849 р. він повертається до Ніжина і 

навчається в дворянському повітовому училищі, яке за статутом початкової 

освіти Російської імперії кінця ХVІІІ ст. було 4-класним, п’ятирічним і за 

програмою наближалося до середньої освіти. Намагається продовжити освіту в 

Ніжинському ліцеї, але перешкодили матеріальні труднощі і хвороба; він 

втрачає зір. У 1852 р. довелося покинути навчання.  

У своїх працях 1862 р., які О. Кониський опублікував у галицькому 

журналі «Слово», він висловлює авторські погляди щодо політичних змін у 

Російській імперії. Зокрема, він негативно відгукується про єврейське 

населення міста у частині ставлення до простого люду та через те, що у них 

«уся поліція на одкупі», а через те на них не варто і скаржитися, бо ніхто «суда 

не найде [303, с. 274]».  

Крім праць літературного (і частково – публіцистичного) спрямування, 

О. Кониський в міру своїх можливостей висвітлює юридичні особливості 

проведення реформи 1861 року на Україні, якою, на його думку, «знесено з 

нашої славної України – народну пляму гіркого кріпацтва [303, с. 276]».  

О. Кониський надавав «Загальному положенню про селян, які вийшли з 

кріпосної залежності 1861» великого значення, бо воно, на його думку, не 

тільки повернуло селянам «усі людські права, а через їх дало і всій громаді нове 

життя, показало новий світ юридичний... показало стежку, котрою повинні всі 

ми іти, щоб дойти до такого суду, який ведеться у других народів [303, с. 278]». 

У третьому дописі О. Кониський оповідав, що для розгляду позовів селян 

на панів заведено мирових посередників. На перший раз їх вибирали не пани і 

селяни, а назначив губернатор і затвердив сенат. Через те не завжди 

«попадались в посередники гарні і тямущі люди [303, с. 278]», а деякі з них 

зловживають своїм службовим становищем і «беруть по-плантаторськи сторону 

панів [303, с. 278]».  

Отже, О. Кониський, крім роботи у літературно-публіцистичній сфері, 

також займався дослідженнями правового статусу українського селянства, що 

свідчить про його перші спроби у галузі юридичних досліджень.  
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З огляду на стан здоров’я О. Кониський просить дозволу міністра 

внутрішніх справ П. Валуєва переселитися на південь. У цей період 

О. Кониський студіює юридичну літературу, прагне продовжити адвокатську 

діяльність. Після складання іспиту на кандидата права він займається 

адвокатською практикою. Він активно спілкується з народом, захищає його від 

кривди, здирства і знущання [320, с. 46]». Свої статті О. Кониський підписував 

ініціалами чи псевдонімами, які змушений був весь час змінювати [170, 

с. 278]».  

Така кількість псевдонімів, на наш погляд, використовувалась не тільки 

для того, щоб уникнути урядових переслідувань. О. Кониський, прагнув 

довести, що його діяльність та погляди – не одиничне, а масове явище, 

розбудити суспільство, переконати його у необхідності змін та оновлення на 

правових засадах. У всіх громадських, суспільних справах він, за його ж 

словами, дотримувався «принципової основи: скрізь, де можна, садовити наших 

людей, – я добачаю і практичну потребу, і вигоду для діла [168, арк. 34]».  

1872–1900 рр. біографії О. Кониського характеризувалися більшою 

виваженістю тверджень автора. У цей час його погляди стають більш 

послідовними, їх діапазон розширюється, долучаються національні, 

культурологічні інші проблеми через призму його правових поглядів. 

О. Кониський, здійснивши певне юридичне дослідження, апробував його в 

пресі та журналах, прислухався до критики, листувався з визначними діячами 

того часу.  

До першого корпусу дійсних членів НТШ був прийнятий і О. Кониський. 

Великою заслугою О. Кониського було те, що він уклав програму досліджень 

Товариства з усіх основних галузей українознавства [241, с. 107].  

Львівська «Правда» у квітневому випуску за 1890 р. повідомляла, що 

збори Товариства ім. Шевченка ухвалили розпочати щорічний випуск 

наукових Записок НТШ. Вважається, що фактичним редактором перших 

чотирьох томів був О. Кониський [53, с. 57; 69, с. 26]. Як зазначається у 

науковій літературі про О. Кониського, «він збирав матеріали, листувався з 
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авторами, заохочуючи їх до публікацій у «Записках…», прагнув залучити до 

співпраці видатних наддніпрянських вчених і зробити цей новий науковий 

журнал виразником наукової праці соборної України [65]». Регулярно «Записки 

НТШ» почали виходити з часу переїзду М. Грушевського до Львова у 1894 р., а 

О. Кониський до кінця життя був активним їх дописувачем, про що свідчить 21 

стаття, опублікована ним в «Записках НТШ» [2, с. 58 – 59].  

Отже, біографію О. Кониського можна умовно диференціювати за 

відношенням до діяльності НТШ: а) до 1890 року – період діяльності 

О. Кониського до його взаємодії з НТШ; б) після 1890 р. – початок співпраці та 

подальше членство О. Кониського в НТШ. Даний період був започаткований 

тим, що збори НТШ ухвалили розпочати щорічний випуск наукових Записок 

НТШ, а фактичним редактором перших чотирьох томів був О. Кониський.  

Вагомий внесок у розвиток юридичної науки в рамках НТШ здійснив 

Кость Антонович Левицький (18.11.1859 – 12.11.1941 рр.) – адвокат, 

громадсько-політичний діяч, перший голова уряду ЗУНР, президент СУА, член 

НТШ, публіцист. Він народився в м. Тисмениця в сім'ї священика. До 1878 р. 

він навчався у Станіславівській гімназії. Після її закінчення він здобував вищу 

юридичну освіту на правничих факультетах Львівського та Віденського 

університетів. У 1884 р. склав докторат [241, с. 42]. Тоді він поєднував 

навчання з громадською діяльністю. Прикладом цього є участь у студентських 

вічах у м. Коломиї (1880, 1884), членство у першому товаристві українських 

правників «Кружок правничий» (1880 р.), діяльність у складі товариства 

українських ремісників «Зоря», входження до складу товариств «Академічне 

брацтво» (1882 р.) «Народної торгівлі» (1883 р.), «Просвіти» (1883 р.) [208, с. 

13; 210, с. 8; 173, с. 64 – 65].  

З 1885 р. активізується політична діяльність К. Левицького, яка 

проявилась у наступному: 1) з 1885 р. співзасновництво, секретарство, а згодом 

– посада заступника першого в Галичині політичного об’єднання «Народна 

Рада», яке стало виразником державно-політичних прагнень українців; 

2) обрання К. Левицького у 1899 р. членом президії Української національно-
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демократичної партії, а згодом – головою керівного органу партії – Народного 

комітету; 3) обрання у 1907 р. К. Левицького послом австрійського парламенту, 

а у 1908 р. – послом Галицького сейму, в яких він виконував обов’язки 

заступника; 4) виконання з 1910 р. обов’язків голови обох вищевказаних 

посольських клубів; 5) головування у складі Головної Української Ради, а у 

травні 1915 р. — Загальної Української Ради, які представляли українське 

населення краю у відносинах з Австро-Угорщиною та іншими державами, що 

боролися проти Росії; 6) керівництво львівською групою Української 

Національної Ради та підготовкою щодо захоплення влади в Галичині в ніч на 1 

листопада 1918 р.; 7) керівництво першим урядом ЗУНР — Державним 

Секретаріатом – з 9 листопада 1918 р. [215, с. 39 – 40; 209, с. 6 – 7; 207, с. 16 – 

17; 206, с. 20 – 21; 135, с. 36; 152, с. 32; 318, с. 46 – 47; 171, с. 49; 177, с. 90 – 

91; 145, с. 96 – 97; 213, с. 103; 270, с. 108; 179, с. 120; 45, с. 146].  

Активізація юридичної практики за участю К. Левицького проявляється у 

тому, що, поряд з іншими формами діяльності, з 1890 р. він відкрив 

адвокатську канцелярію у Львові. Разом з тим, слід зауважити, що ще 

наприкінці 80-х років ХІХ століття К. Левицький прославився як адвокат, а 

найбільш відомий його процес — справа Мирослава Січинського, який у 1908 

р. убив намісника Галичини графа А. Потоцького. Двічі суд засуджував 

М. Січинського до кари смерті, але К. Левицькому вдалося добитися аудієнції у 

цісаря і замінити вирок смерті на 25-річне ув'язнення. В цьому процесі також 

брали участь адвокати Теофіль Окуневський, Сидір Голубович, 

Володимир Старосольський, Володимир Загайкевич [211, с. 42; 27, с. 125].  

Що ж стосується громадської діяльності, то понад двадцять п'ять років 

він активно працював у «Просвіті», за що у 1908 р. був обраний її почесним 

членом. Очолюючи економічний відділ «Просвіти», він не тільки написав 

понад 20 статей і брошур з економічних питань щодо створення кредитових 

спілок, крамниць, не тільки роз'яснював селянам правові нюанси з цих питань, 

але й сам доклав зусиль до заснування таких установ, як «Краєвий Союз 
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Ревізійний», «Земельний Банк Гіпотечний», «Краєвий Союз Кредитовий» та 

багато інших [200, с. 77].  

Наукова діяльність К. Левицького проявлялась у тому, що він почав 

працювати над проблемами українського правництва, а саме над укладанням 

українського словника правових термінів, перший з яких видав у 1893 р., а 

«Німецько-український правничий словар» — у 1920 р. Саме за ці дві праці 

НТШ прийняло його в дійсні члени. Паралельно з роботою над словником 

К. Левицький у 1889 р, разом з А. Горбачевським та Є. Олесницьким 

засновують український правничий журнал — «Часопись правнича», 

редактором якого до 1900 р. був К. Левицький [283, с. 25 – 26; 46, с. 134]. Що ж 

стосується 1923 – 1925 рр., то даний період практично не відзначався 

особливою науковою, політичною, громадською чи іншою активністю [25].  

Повернувшись 1925 року з еміграції до Львова, К. Левицький відновлює 

свою адвокатську діяльність. На початку 1926 р. він був обраний президентом 

«Союзу українських адвокатів», відмовившись від пропозиції очолити УНДО. З 

приходом К. Левицького до «Союзу» ця організація значно активізувала свою 

діяльність, особливо на периферії. З 1928 р. почав виходити друкований орган 

СУА — «Життя і Право», редколегію якого очолював К. Левицький. Усе це є 

свідченням активізації його діяльності у сфері юридичної практики.  

Свідченням його наукової діяльності є те, що чимало праці й часу 

віддавав К. Левицький наприкінці 20-х і в 30-х рр. написанню таких праць, як: 

1) Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914 [191]; 2) Історія 

визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914 – 1918 рр. 

[190]; 3) Великий зрив [188]; 4) Українські політики [193].  

Всі ці праці мали за мету не тільки показати всю історію визвольних 

змагань українців Галичини за свою незалежність, але й мали виховне значення 

для молодого покоління 20-30-х років. 

З приходом радянської влади К. Левицький був арештований і вивезений 

до Москви, де на Луб'янці просидів майже два роки. Протягом всього часу 

ув'язнення, як згадував відомий політик, він писав різні подання й протести до 
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керівництва НКВС, навіть до наркома юстиції. Після цього вище начальство 

погодилося відпустити 81 – річного К. Левицького на волю за умови, що він 

залишиться жити у Москві. На це К. Левицький відповів: «Я українець і хочу 

вернутися на мою рідну землю, до своїх і тут вмерти!» Мало кому з української 

галицької інтелігенції вдалося повернутися живим із застінків НКВС, а тим 

більше людям такого масштабу, як Кость Левицький. Але він повернувся 

напередодні війни до Львова. Прихід німців зустрів як надію очищення від 

сталінського «раю». А коли було проголошено «Акт 30 червня», погодився 

увійти в Раду Сеньйорів, куди входили старійшини громадсько-політичного 

руху Галичини, а президентом був митрополит Андрей Шептицький [130, 

с. 131 – 132].  

Однак, коли 1 серпня 1941 р. на території Галичини була запроваджена 

німецька адміністраційна влада і представники уряду звернулися до 

К. Левицького, щоб він виступив із пронімецькою заявою – зверненням до 

народу, український політик відповів словами поета Гейне: «Чужинці 

приходять і відходять, а в хаті залишається господар».  

12 листопада 1941 р. К. Левицький помер. Чотири дні Львів перебував у 

траурі. Попрощатися з ним приходили тисячі народу. А коли 16 листопада 

відбувався похорон, то Львів не зміг вмістити всіх прибулих. 50 священиків і 

три єпископи провадили похоронну процесію до Янівського цвинтаря, де поряд 

з могилою першого українського генерала, команданта УГА 

Мирона Тарнавського був похований і перший голова уряду ЗУНР 

К. Левицький [172, с. 118].  

Значну роль для розвитку юридичної науки у правничій комісії НТШ 

відіграв Михайло Михайлович Лозинський (1880-1937 рр.) – відомий науковець і 

педагог, юрист, публіцист, літератор і перекладач, член уряду Західно-

Української Народної Республіки [124]. М. Лозинський народився у селі 

Бабине Калуського повіту (Східна Галичина) на території Австро-Угорщини 

(нині с. Бабин-Зарічний Калуського району Івано-Франківської області) у 

1880 р. Під час навчання у гімназії він змушений був заробляти на навчання 



 91

приватними уроками. Після закінчення гімназії М. Лозинський продовжив 

навчання на юридичному факультеті Віденського університету (1903 р.) [340, 

арк. 1].  

З 1906 року у його житті домінувало поєднання публіцистичної, наукової 

та політичної діяльності. Публіцистична діяльність була започаткована з 

1906 р., коли він став редактором львівського часопису-щоденника «Діло». У 

1906 р. окремим виданням побачила світ праця М. Лозинського «Маркс-

Енгельс-Лібкнехт про відбудованє Польщі». Написана вона у зв'язку із певними 

заявами відомого галицького політика соціал-демократа М. Ганкевича, який, 

розмірковуючи про відродження етнографічної Польщі та етнографічної 

України, посилався на К. Маркса і Ф. Енгельса. особливо гострій критиці 

піддав він положення концепції Ф. Енгельса про «великі історичні народи» і 

«народності», де останні повинні вмирати на користь «великих історичних 

народів» [305, с. 32].  

Наукова діяльність М. Лозинського знайшла відображення у численних 

статтях, перекладах, вміщених протягом 1900 – 1919 рр. у різних друкованих 

органах. Значна їхня частина згодом видана окремими книжками, зокрема 

коштом «Союзу визволення України» у Відні. Зокрема, у галузі юриспруденції 

М. Лозинський зробив вагомий внесок у дослідження розвитку політико-

правової думки Галичини та розробку окремих напрямів тодішнього 

державного права. Це чітко простежується у працях: 1) «Антін Менгер і його 

соціально-політичні твори» (1907 р.); 2) «Польський і руський революційний 

рух і Україна» (1908 р.); 3) «Автономія країв в австрійській конституції» 

(1912 р.); 4) «Поділ Галичини» (1913 р.); 5) «Галичина на Мировій конференції 

в Парижі» (1919 р.) [244, с. 119].  

Політична діяльність М. Лозинського проявилась у тому, що він був 

обраний до Української Національної Ради у лютому 1919 р. та брав участь у 

переговорах з місією Антанти. 3 березня 1919 р. М. Лозинський працював 

заступником державного секретаря (міністра) закордонних справ Західної 

області УНР. У квітні 1919 року його відряджено до Парижа як голову 
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Надзвичайної дипломатичної місії ЗОУНР для вирішення спірних проблем у 

взаєминах з Польщею [245, с. 275 – 276].  

У 1921-1927 рр. М. Лозинський працював професором міжнародного 

права в Українському Вільному Університеті у Празі. Даний етап в основному 

характеризувався його викладацькою діяльністю. Він у 1923 р. встановив 

постійні контакти з радянським дипломатичним корпусом у Празі, що не 

вплинуло на зміцнення його радянофільських поглядів (зокрема 

М. Лозинського захоплювала зміна курсу більшовицької партії в СРСР – нова 

економічна політика, українізація тощо. Після цього з дозволу радянського 

уряду М. Лозинський переїхав до УРСР [255, с. 226].  

У 1927 р. М. Лозинський переїхав до Харкова, де очолив кафедру права в 

Інституті народного господарства. Поряд із викладацькою роботою професор 

здійснював значну наукову діяльність, постійно друкував у радянській 

періодиці огляди поточних подій міжнародного життя. Важливою науковою 

працею цього періоду була публікація «Уваги про українську державність» 

(1927 р.). Однак тут довго не довелося працювати. У березні 1930 року за 

обвинуваченням у належності до «Української Військової організації» 

М. Лозинського заарештовано. Судовою трійкою при Колегії ДПУ УРСР його 

засуджено до 10 років виправно-трудових таборів і 10 грудня 1933-го етаповано 

на Соловки. Перебуваючи в ув'язненні, він неодноразово звертався до владних 

структур СРСР з проханням про реабілітацію. Однак це не допомогло. 3 

листопада 1937 року його розстріляли [266, с. 350].  

Отже, М. Лозинський був автором наукових та публіцистичних праць, які 

торкаються проблем конституційного й міжнародного права, історії української 

правової і політичної думки та світових політичних і правових учень. Як 

державно-політичний діяч він значну увагу приділяв проблемі оптималізації 

правового статусу українських земель у складі Австро-угорської імперії, брав 

безпосередню участь у державній і правотворчій діяльності в період ЗУНР. У 

міжвоєнний період, займаючись науковою та викладацькою роботою, вчений 

особливу увагу приділяв розвитку науки міжнародного права.  
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Незважаючи на значну наукову та публіцистичну спадщину 

М. Лозинського, яка й сьогодні має не тільки науково-пізнавальне, але й 

науково-практичне значення, вивчення його правового доробку було поза 

увагою дослідників. На сьогодні не виявлені й перевидання його праць, які вже 

давно стали бібліографічною рідкістю.  

Членом НТШ також був Іван Макух (17.09.1872-1946), адвокат, 

громадсько-політичний діяч. При цьому слід зауважити, що наукова діяльність 

не мала для нього пріоритетного значення. Домінуюча роль при цьому 

відводилась політичній, організаційній та адміністративній діяльності.  

Іван Макух народився 17 вересня 1872 р. в с. Дорожів Самбірського 

повіту на Львівщині в бідній багатодітній сім’ї. Початкову освіту здобув в 

однокласній школі, яку не зміг закінчити через скрутне матеріальне становище. 

Із 1882 р. повторно навчався у чотирикласній школі, де набував знань з основ 

граматики та математики, що дозволило йому у 1887 р. вступити до 

Дрогобицької гімназії. У 1887–1892 рр. під час навчання у гімназії формувалися 

світоглядні орієнтири І. Макуха. Завдяки Л. Мартовичу та В. Стефанику він 

ознайомився із програмними ідеями Русько-української радикальної партії 

(РУРП), та під їхнім впливом передплачував партійні газети «Хлібороб» та 

«Народ». Водночас популяризував ідеї українських радикалів серед жителів 

свого села, за що на п’ятому році навчання був відрахований із гімназії. 

1892 р. І. Макух вступив до Львівської академічної гімназії, де через 

«невідповідну поведінку» зазнав переслідувань адміністрації закладу та 

перебував на особливому контролі Крайової шкільної ради. Відсутність коштів 

на навчання змусила його давати приватні уроки та працювати інструктором в 

Інституті св. Миколая у Львові.  

Упродовж навчання в академічній гімназії він продовжував 

захоплюватись ідеями РУРП, особисто познайомився з І. Франком та 

М. Павликом, які, за твердженням І. Макуха, «мали на молоде покоління просто 

революційний вплив».  
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У 1895 р. вступив на навчання до Львівського університету. Уже в 

студентські роки став членом радикальної партії і був у дружніх стосунках з 

І. Франком, М. Павликом, К. Трильовським [123].  

Яскравим прикладом публіцистично-редакційної та адміністративної 

діяльності І. Макуха в рамках НТШ, до складу якого його прийнято одразу ж по 

закінченні Львівського університету, стало те, що він працював 

адміністратором в НТШ і безплатно редагував орган радикальної партії 

«Громадський голос». Разом з тим, у друкарні НТШ І. Макух переховував 

нелегальну літературу, а разом з Г. Гарматієм вони організували у Львові 

«Криївку віддиху» для нелегальних революціонерів, які поверталися з Європи 

до Росії і навпаки. 

Яскравим свідченням його практично-прикладної діяльності у галузі 

права став той факт, що після закінчення університету І. Макух проходив 

адвокатську практику у Львові, з 1906 р. – працював адвокатом у Більшівцях, а 

з січня 1907 р. – в Тлумачі. Тут він включається в культурно-освітню роботу – 

створює хати-читальні «Просвіти» по селах повіту, закладає «Січі», селянські 

каси, кооперативи, веде передвиборну агітацію [26, с. 173].  

Для 1907 – 1939 рр. життя І. Макуха властиве поєднання наукової 

діяльності в НТШ з політичною діяльністю. Усе почалось з виборчої кампанії 

1907 р., що відбувалася на основі нового виборчого закону. У цей період 

І. Макух очолив повітовий виборчий комітет у м. Товмачі, що займався 

організацією зборів виборців, таких зустрічах виборці «ставили домагання до 

кандидата на посла, які він відтак, ставши послом, мав здійснювати у своїй 

парламентській діяльності». Як голова комітету, І. Макух брав участь у роботі 

міжпартійної наради радикалів і націонал-демократів, що відбулася у березні 

1907 р. в Станиславові.  

1908 року населення повіту обирає І. Макуха послом до галицького 

сейму, де він активно відстоює інтереси українського селянства. 

Із початком нової сесії Галицького сейму 1909 р. відбулися зміни в 

керівництві Українського клубу. Замість Є. Олесницького, який відмовився від 
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посольського мандату, його очолив К. Левицький, а заступником залишився 

І. Макух. Основною метою діяльності членів клубу спрямовувалося на 

внесення змін до закону про вибори до сейму, що гарантувало б виборцям 

Східної Галичини загальне, рівне, безпосереднє, таємне виборче право. 

Відсутність порозуміння між українським та польським представництвами, 

небажання останнього йти на компроміс, призвело до конфронтації та 

загострення відносин між ними [212, с. 174 – 175].  

Упродовж 1910–1913 рр. І. Макух продовжував опікуватися питанням 

народного шкільництва в Галичині. Неодноразово виступав із доповідями, у 

яких основний акцент робив на висвітленні незадовільного стану фінансування 

народних шкіл, вказував на відсутність достатньої кількості вчителів через 

низьку оплату праці, їх переслідування з політичних мотивів; звертав увагу на 

адміністративно-господарські проблеми. 

У ході виборчої кампанії 1913 р. до Галицького сейму І. Макух здобув 

перемогу над своїм основним кандидатом з польського боку Урбанським. 

Спроба поляків висунути як альтернативу І. Макуху іншого кандидата – 

українського селянина П. Мазурика, зазнала невдачі через відмову останнього 

виступати проти його кандидатури. 

З початком Першої світової війни І. Макух переїжджає до Львова, де 

працює секретарем «Сільського Господаря» і «Союзу для збуту худоби». Після 

звільнення Галичини від російських військ добився від австрійського уряду 

компенсації галичанам за втрату майна, спричинену війною. 

В жовтні 1918 р. бере участь у Національних зборах, на яких було 

проголошено про утворення на українських землях, що входили до складу 

Австро-Угорщини, Української держави. В листопадові дні І. Макух — 

заступник голови львівської групи Національної Ради. З переходом влади в 

руки Національної Ради і проголошенням ЗУНР І. Макух був призначений 

повітовим комісаром Тлумаччини і секретарем праці й відбудови в 

тимчасовому уряді ЗУНР, а 3 січня 1919 р. він був призначений секретарем 

внутрішніх справ ЗУНР [26, с. 177 – 178].  
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У червні 1919 р. уряд перебирається до Кам'янця, а в грудні 1919 р. 

І. Макух був призначений головою Крайової Ради у Хмільнику, яка готувала 

переворот проти С.Петлюри. Влітку 1920 р. І. Макух повертається до Тлумача і 

через деякий час відновлює адвокатську практику. Одночасно докладає чимало 

праці для відновлення діяльності українських культурно-освітніх та 

економічних установ у повіті, за що селянство повіту у 1928 – 1935 рр. довірило 

йому захищати їх інтереси у польському сенаті. Не полишав І. Макух і 

політичної діяльності. 

1923 року І. Макух був обраний головою радикальної партії, а з 1925 по 

1930 рр. був заступником Л. Бачинського, після смерті якого він знову став 

головою партії і до 1939 р. [26, с. 181 – 183].  

З 1939 р. після приходу більшовиків у 1939 р. І. Макух переховувався від 

НКВС і тим самим уник арешту, але його дружина була вивезена в Казахстан, 

де і померла. З травня 1942 р. переїхав до Товмача (нині – м. Тлумач Івано-

Франківської області). 10 липня 1942 р. місцевий орган жандармерії зробив на 

колишнього керівника УСРП донесення, у якому звинувачував його у 

підбурюванні місцевого населення проти нової влади. Проте політичний 

референт гестапо, що приїхав зі Станиславова розглядати справу І. Макуха, 

вказав на безпідставність звинувачень та звільнив його від арешту, після чого 

останній вирішив переїхати до Горошева, де перебував до березня 1944 р. 

Прогнозуючи поразку Німеччини у Другій світовій війні після битви під 

Сталінградом, а разом з нею відчуваючи непевність у майбутньому, І. Макух 

разом з родиною 11 березня 1944 р. покинув Горошів та поїхав до Устрик 

Долішніх, що поблизу Сянока, звідки переправився спочатку до Ваграйна 

(Австрія), а згодом до м. Галяйн (Зальцбург, Австрія), де і помер 18 вересня 

1946 р. [26, с. 184].  

Після себе І. Макух залишив публікацію «На народній службі», видані у 

1958 р. у Детройті [212].  

Вагомий внесок у розвиток юридичної науки в рамках правничої комісії 

НТШ здійснив Огоновський Олександр Михайлович (1848-1891 рр.), професор, 
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громадський діяч. Його вважають засновником правничої школи Галичини. 

Основну роль у становленні О. Огоновського, як науковця, відіграло його 

навчання у Львівському університеті. Здобуття освіти О. Огоновський поєднує 

з активною громадською діяльністю. Яскравим свідченням цього є те, що він 

став одним з членів-засновників «Просвіти» у 1868 р. [70].  

У 1872 – 1891 рр. О. Огоновський успішно поєднував наукову, науково-

організаційну, викладацьку та громадську діяльність. Основними здобутками у 

сфері наукової діяльності стало дослідження проблем української правничої 

термінології та теоретичних проблем у галузі цивільного права. У 1880 р. 

виходить друком його «Австрійске обще право приватне». Учений видав низку 

наукових статей і монографій з проблем цивільного права, зокрема, 

фундаментальну монографію «Система австрийского права приватного. Науки 

загальні і право річеве» [261, с. 4].  

Свідченням науково-організаційної діяльності на даному етапі стали, по-

перше, участь у заснуванні Товариства ім. Шевченка (1873), яке у 1892 р. 

перейменоване у Наукове Товариство ім. Шевченка; по-друге, при його 

сприянні й активній допомозі у 1880 р. створюється на факультеті «Правничий 

кружок», в якому ведеться активна наукова та культурно-освітня робота; по-

третє, у 1889 р. він допомагає й активно підтримує вихід у світ першого 

правничого журналу «Часопись правнича» [261, с. 4 – 5].  

Викладацька діяльність О. Огоновського проявлялась у тому, що, 

закінчивши Львівський університет, він з 1872 р. працює асистентом на кафедрі 

цивільного права під керівництвом Івана Добрянського. Далі, здобувши вчений 

ступінь доктора права та звання професора, О. Огоновський з 1882 до 1891 р. 

очолює кафедру цивільного права з українською викладовою мовою у 

Львівському університеті. Разом з тим, у він був 1886 призначений деканом 

юридичного факультету Львівського університету [261, с. 5].  

Громадська діяльність О. Огоновського зовні виражалась у тому, що з 

1872 по 1876 рр. він був редактором газети «Правда», а у 1885 р. він став 

співзасновником та першим головою Народної Ради [261, с. 6; 21, с. 51].  
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До числа вчених-правників – членів НТШ належав 

Євге+н Григорович Олесни+цький (05.03.1860 – 26.10.1917 рр.) – адвокат, 

громадсько-політичний діяч, економіст, публіцист, дійсний член НТШ. 

Народився у с. Говилів Великий Гусятинського повіту у сім'ї священика. 

Навчався у Тернопільській гімназії, де брав участь у таємній молодіжній 

організації «Громада», що видавала часопис «Сніп» [205, с. 4].  

Початкову освіту Є. Олесницький здобув у місцевій сільській школі 

(1865-1867) та чотирикласній школі в Теребовлі (1867-1870 рр.); середню – у 

Тернопільській гімназії (1870-1878 рр.); вищу – на юридичному факультеті 

Львівського університету (1878-1883). У Львівському університеті він стає 

членом студентського товариства «Дружній Лихвар» (з 1882 р. – «Академічне 

Братство»). Разом із К. Левицьким, А. Чайківським, А. Могильницьким та 

Г. Дзеровичем прилучився до створення «Кружка правників» (1881) [195, с. 9].  

З 1883 до 1917 рр. Є. Олесницький поєднував наукову, адвокатську, 

громадську, політичну та публіцистичну діяльність. Якщо вести мову про його 

наукову діяльність, то у цьому аспекті його наукова активність спрямовувалась 

на вдосконалення української правничої термінології та поглиблення 

теоретичних основ цивільного права, сприяв у 1889 р. видавництву першого 

юридичного журналу «Часопись правнича» за що і був у 1899 р. обраний 

дійсним членом НТШ [12, с. 55].  

Що ж стосується його адвокатської діяльності, то після закінчення 

університету Є. Олесницький проходив адвокатську практику у Львові, а 

1 серпня 1891 р. відкрив свою адвокатську канцелярію у Стрию, де працював 

до 1909 р. Його адвокатська діяльність у судовому процесі найяскравіше 

виразилась у тому, що у 1897 р. разом з адвокатом Теофілем Окуневським він 

виступав захисником Черніївських селян на судовому процесі у Станиславові з 

приводу кривавих виборів 1897 р. [142, с. 243; 175, с. 6].  

Громадська діяльність Є. Олесницького зовні виразилась у його активній 

участі у діяльності товариства «Просвіта». З цього приводу слід зауважити, що 

з 1892 року він заснував філію «Просвіти» у Стрию, а при ній «Щадничо-
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позичкову касу» (1894 р.) та «Краєвий господарсько-молочний союз» (1905 р.) . 

Разом з тим, саме він реорганізував товариство «Сільський Господар», що 

дбало про економічний розвиток українського селянства. При товаристві був 

створений «Крайовий Союз господарсько-торговельних спілок», а також 

друкований орган «Господарська часопис» та бібліотека «Сільського 

Господаря» [238, с. 35 – 36].  

У сфері політичної діяльності Є. Олесницький проявив себе у тому, що 

став співзасновником національно-демократичної партії, а згодом – став 

представником інтересів західноукраїнських земель в австрійському парламенті 

(1907-1917 рр.) та галицькому сеймі (1900-1910 рр.). Є. Олесницький був 

першим головою української депутатської фракції в галицькому сеймі. 

Особисто ним було внесено чимало запитів до парламенту й сейму з метою 

покращення соціально-економічного та культурно-освітнього життя українців-

галичан. З приводу представницької та посольської діяльності Є. Олесницького 

К. Левицький відзначив його реформаторську спрямованість, цитуючи виступ 

Є. Олесницького «…всякою силою будемо змагати до переведення соймової 

виборчої реформи, щоби в новому соймі найшли відповідну і справедливу 

репрезентацію всі кляси населення й оба народи» [12, с. 54; 196, с. 35].  

Крім того, під час Першої світової війни Є. Олесницький був членом 

загальної Української Ради, створеної у Відні 5 травня 1915 р. з Головної 

Української Ради та Спілки Визволення України. За дорученням проводу 

Загальної Ради писав тексти заяв-протестів проти переслідування російськими 

окупаційними властями українців у Галичині. Підготував проект закону про 

Поділ Галичини для Прем'єр-міністра австрійського уряду Штірка [288, с. 118].  

У сфері публіцистичної діяльності Є. Олесницький тісно співпрацював з 

такими газетами, як «Правда», «Батьківщина», «Діло», які, за словами 

К. Левицького, «виховували українську інтелігенцію в культурі й політиці» 

[319, с. 625].  

Відомим науковцем – дійсним членом НТШ, який зробив значний внесок 

у розвиток юридичної науки, став Охрімович Володимир Юліанович (27.05.1870 
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– 06.11.1931 рр.), адвокат, громадсько-політичний діяч, етнограф, журналіст. 

Він народився у с. Велдіж Долинського повіту в сім'ї священика [23]. У 1881 — 

1888 рр. він навчався у Стрийській гімназії. Після цього він вступив на 

навчання на філософський факультет Львівського університету, який закінчив у 

1893 р. У цей період він займався етнографічно-пошуковою діяльністю з 1890-х 

рр. Його перші роботи були надруковані на сторінках «Этнографического 

обозрения», у виданнях національно-демократичного спрямування «Народ» 

(1890 р.). Доказом його політичної діяльності у цей період став його вступ у 

1890 р. до Української радикальної партії [23].  

Наукова діяльність В. Охрімовича на даному етапі була пов’язана з 

дослідженням особливостей українського звичаєвого права і зовні виразилась у 

його науковій праці «Знадоби до пізнання народних звичаїв і поглядів правних» 

(1895 р.), а вже у 1897 р. він здобув ступінь доктора права.  

Адвокатська діяльність, яка тісно перепліталась із науковою, мала 

наступні особливості: 1) 1893 – 1903 рр. – проходження адвокатської практики 

в Стрию у доктора Є. Олесницького, а після цього – самостійна адвокатська 

діяльність; 2) 1903 – 1907 рр. –адвокатська практика у Заліщиках; 3) після 1907 

р. – переїзд до Львова на запрошення дирекції кредитного товариства «Дністер» 

та робота адвокатом у цьому товаристві.  

Яскравим свідченням політичної та редакційної діяльності В. Охрімовича 

на даному етапі був той факт, що у 1899 він спільно з В. Будзиновським та 

І. Франком став співзасновником Української національно-демократичної 

партії (УНДП) і редагував її орган — газету «Діло». В. Охрімович входив до 

Тіснішого народного комітету — керівного органу УНДП. Разом з тим, він 

видавав газету «Стрийський голос», тісно співпрацював із журналами «Народ», 

«Життя і слово» та газетою «Громадський голос». Проявом політичної 

діяльності та політичної активності В. Охрімовича стало і те, що у 1907 р. його 

кандидатуру було висунуто до австрійського парламенту [12, с. 56].  

У 1915 – 1917 рр. В. Охрімович був засланий у Симбірськ під час 

російської окупації Львова. За цей період відбулася еволюція його 
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філософського світогляду та національно-патріотичних поглядів, про що 

свідчать наступні праці: 1) брошура «Як я навернувся до Бога. Прилюдна 

сповідь» (1917 р.); 2) дві статистичні розвідки, в яких В. Охрімович на 

фактичному матеріалі довів, що території Галичини і Буковини є українськими 

(1916 р.) [249, с. 250].  

У 1917 – 1931 рр. В. Охрімович успішно здійснював поєднання 

політичної, наукової, педагогічної та науково-педагогічної та адвокатської 

діяльності. При цьому його політична діяльність проявилась у наступному: 1) у 

1917 – 1918 рр. він одночасно був членом Української Центральної Ради, 

секретарем ЦК Української партії соціалістів-революціонерів та «Селянської 

спілки»; 2) у 1918 році В. Охрімовича обрано членом Української Національної 

Ради ЗУНР; 3) в 1920 році В. Охрімович став засновником Української 

Трудової партії; 4) у 1925-1926 рр. його обрали членом керівних органів 

Центрального Українського Національно – Демократичного об’єднання 

(УНДО) [249, с. 251].  

Наукова діяльність В. Охрімовича у цей період втілилась у його науковій 

праці «Нарис розвитку української національно-політичної думки в 19 ст.». 

Першу частину даного твору опубліковано у видавництві «Серп і молот» в 1918 

р., а згодом перевидано у 1922 р. у містах Києві та Львові.  

Педагогічна та науково-педагогічна діяльність В. Охрімовича відповідно 

виражалась у тому, що у 1919 – 1920 рр. він був учителем середньої школи в 

Мелітополі і завідувачем народної освіти в Мелітопольському повіті, а з 1920 

по 1925 рр. – деканом правничого факультету Українського таємного 

університету.  

Адвокатська діяльність В. Охрімовича на даному етапі активізувалась 

після закриття Українського таємного університету, тобто після 1925 р. У той 

час він провадив приватну адвокатську практику.  

В. Охрімович помер 6 листопада 1931 р. у Львові, де й похований на 

Личаківському кладовищі [150, с. 155 – 156].  
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До числа вчених-правників у складі НТШ також належав 

Старосольський Володимир Йоахимович (1878-1942), адвокат, громадсько-

політичний діяч, доктор права, дійсний член НТШ з 1923 р. Народився у 

м. Ярославі (тепер – територія Польщі) [44, с. 20 – 21]. У 1878 – 1903 рр. він 

здобував освіту, що проявилось у наступному: 1) 1889 – 1896 рр. – навчання у 

Ярославській гімназії, яке було поєднане з ознайомленням із політичними 

ідеями у старших класах гімназії (зокрема, із соціалізмом та марксизмом); 

2) 1896-1897 рр. – навчання на I курсі юридичного факультету Краківського 

університету; 3) 1897 – 1898 рр. – навчання на II курсі юридичного факультету 

Львівського університету, яке поєднувалось із вступом до «Академічної 

громади» у 1897 р.; 4) 1898 – 1899 рр. – навчання на III курсі юридичного 

факультету Віденського університету, яке тісно перепліталось із членством в 

українській студентській організації«Січ» у Відні; 5) 1899 – 1900 рр. – навчання 

на IV курсі юридичного факультету Львівського університету, котре 

поєднувалось із головуванням в українській студентській організації «Січ» у 

Відні з 26 березня по 4 вересня 1899 р. [289, с. 535].  

Крім того, В. Старосольський став одним з організаторів І віча (з'їзду) 

українського студентства Австро-Угорської імперії у справі заснування 

українського університету у Львові, що відбулося 13 липня 1899 р. у Львові. 

Тоді ж було засновано молодіжну організацію «Молода Україна», членом-

засновником якої також був В. Старосольський. У жовтні 1899 р. він одночасно 

виконував обов’язки голови редакційного комітету друкованого органу 

журналу «Молода Україна» [235, с. 958 – 959; 231, с. 487].  

Продовжуючи навчання у Львівському університеті, В. Старосольський 

також головував на ІІ з'їзд українського студентства Австрії у Львові, який 

відбувся 14 липня 1900 р. [336, арк. 58]. У 1903 р. він отримав ступінь доктора 

права у Львівському університеті .  

Активна громадсько-політична діяльність В. Старосольського на початку 

ХХ століття також виражалась у наступному: 1) участь в організації сецесії 

українських студентів Львівського університету в 1901-1902 рр. на знак 
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протесту проти репресивних заходів адміністрації Львівського університету 

щодо українських студентів. При цьому, справа сецесії була підтримана III (8 

жовтня 1901 р.) та IV (19 листопада 1901 р.) з'їздами українського студентства 

Австрії у Львові; 2) організація та участь у селянському страйку в Галичині 

(1902 р.); 3) членство у Закордонному Комітеті Революційної української партії 

(1902 р.); 4) вступ у 1903 р. до Української соціал-демократичної партії (УСДП) 

[119, с. 197].  

Насиченим у життєвій біографії В. Старосольського став період з 1903 по 

1920 рр. У цей час для життя В. Старосольського характерне поєднання 

адвокатської, громадсько-політичної, науково – педагогічної діяльності.  

Адвокатська діяльність В. Старосольського розпочалась з 1909 р., коли 

він склав адвокатський іспит та став адвокатом у Львові. Найбільш відомим 

його процесом був захист М. Сочинського, якому вдалося замінити вирок 

смертної кари на 25-річне ув'язнення [108, с. 389].  

Громадсько-політична діяльність В. Старосольського на даному етапі 

отримала своє вираження у наступному: 1) вступ до робітничого товариства 

«Воля», що перебувало під керівництвом УСДП (1907 р.) [151, с. 389]; 

2) членство у складі Головної Української Ради та Боєвої Управи, а також 

сприяння організації легіону Українських Січових Стрільців (з 1914 р.) [127, 

с. 445]; 3) членство у Військовому Комітеті, який підготовляв збройне 

повстання в листопаді 1918 р. (т. зв. «листопадовий зрив») [262, с. 322]; 4) 

виконання обов’язків помічника міністра закордонних справ в уряді І. Мазепи 

восени 1919 р., коли уряд УНР тимчасово перебував у Кам'янці-Подільському 

[232, с. 292 – 293].  

Науково-педагогічна діяльність В. Старосольського у 1903 – 1920 рр. 

виразилась у тому, що у 1903-1912 рр. він продовжив правничі студії в 

Берлінському, Ґрадському та Гейдельберзькому університетах, а у 1918 р. 

отримав звання професора Українського державного університету в Кам'янці-

Подільському, де займався викладацькою діяльністю [232, с. 293].  
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У 1920 – 1928 рр. основна увага В. Старосольського зосереджена на 

викладацькій та науковій діяльності. Його викладацька діяльність 

безпосередньо пов’язана з Українським Вільним Університетом у Празі, де він 

починає викладати після переїзду з Відня (1920 р.), а також з Українською 

господарською академією в м. Подєбрадах (з 1923 р.). При цьому він одночасно 

поєднує науково-педагогічну діяльність в обидвох вищевказаних навчальних 

закладах [232, с. 294].  

Наукова діяльність В. Старосольського в еміграції зовні виразилась у 

наступних наукових працях: 1) «Теорія нації» (1921 р.); 2) «До питання про 

форми держави» (1925 р.); 3) «Держава і політичне право» (1925) [232, с. 295 – 

296]. З цього приводу також слід зауважити, що саме за результати наукової 

діяльності В. Старосольський у 1923 р. був обраний дійсним членом НТШ.  

У 1928 р. В. Старосольський повертається до Львова та успішно поєднує 

адвокатську і наукову діяльність. Хронологічно його можна окреслити 1928 – 

1940 роками. Адвокатська діяльність на цьому етапі виражалась членством у 

СУА, Головній адвокатській палаті, зайнятті приватною адвокатською 

практикою [233, с. 377].  

Якщо ж вести мову про наукову діяльність, то вона була тісно пов’язана з 

НТШ, а її результати були викладені у фундаментальній науковій праці 

«Держава і право (Причинок до проблеми правовости держави)» (1934 р.) [232, 

с. 302].  

1939 – 1942 рр. для життя В. Старосольського ознаменувались тим, що 

він спочатку був прийнятий на роботу до Львівського університету, а вже у 

грудні 1939 р. був арештований НКВС. В лютому 1940 р. його відправлено зі 

Львова до Києва. Згодом 25 жовтня 1940 р. у Києві «трійка», як особлива 

радянська судова інституція, засудила В. Старосольського до 8-ми років 

ув'язнення. Після цього його відправлено до Маріїнської в'язниці, де 

В. Старосольський помер 25 лютого 1942 р. [12, с. 62].  

До числа дійсних членів НТШ також належав Петро Стебельський 

(15.07.1857 – 24.09.1923 рр.), доктор права, педагог. Народився у с. Немирові.  
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У 1857 – 1878 рр. П. Стебельський здобував освіту. У цей період він 

навчався в гімназіях у Самбірській, Коломийській та Станіславській гімназіях. 

З 1874 по 1878 роки він здобував вищу освіту на юридичному факультеті 

Львівського університету [12, с. 62 – 63].  

Для 1879 – 1923 рр. домінуючими формами його діяльності стають 

наукова, викладацька та адвокатська діяльність. Його наукова та викладацька 

діяльність розпочалась із того, що у 1879 р. він отримав у Краківському 

університеті ступінь доктора права, з 1888 р. – працював на посаді асистента 

кафедри карного права у Львівському університеті, а з 1892 р. став професором 

цієї кафедри. Результати його наукових досліджень втілені у наступних 

наукових публікаціях: 1) Студії над карним процесом (1891 р.); 2) Зі статистики 

злочинності в Галичині (1893 р.); 3) Нелітні переступники в світлі нових 

напрямів у карному праві (1895 р.); 4) Неповнолітні злочинці в світлі нових 

напрямів у карному праві (1899 р.). Слід зауважити, що саме завдяки 

вищевказаним працям П. Стебельський був обраний дійсним членом НТШ [18, 

с. 30 – 31].  

Крім цього, П. Стебельський сприяв іншим науковцям – членам НТШ у 

публікації результатів їх досліджень. Прикладом цього є той факт, що він видав 

посмертну працю О. Огоновського «Система австрійського приватного права» 

у 1897 р. Разом з тим, він активно працював над удосконаленням правничої 

термінології в українській мові та над перекладами законів.  

Що ж стосується адвокатської діяльності, то П. Стебельський активно 

займався нею в основному з 1878 по 1888р. (тобто до моменту обрання його 

асистента кафедри карного права Львівського університету).  

Помер П. Стебельський 24 вересня 1923 року, залишивши по собі ццілу 

низку праць з проблем української правничої термінології та карного 

(кримінального) права і процесу [12, с. 63].  

Разом з тим, більш детальну інформацію про динаміку складу членів 

правничої комісії дають «Хроніки НТШ». Зокрема, у 1899 – 1900 році до складу 

правничої комісії НТШ входили Тит Ревакович (голова), 
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Станіслав Дністрянський (заступник голови), Володимир Охрімович (секретар), 

а також члени комісії: Остап Весоловський, Антін Дольницький, Филип Євин, 

Мирослав Здерковський, Ярослав Ільницький, Олександр Кулачковський, 

Євген Левицький, Кость Левицький, Олекса Танячкевич, Остап Терлецький, 

Микола Шухевич (всього – 14 осіб) [271, с. 28].  

Того ж таки 1900 року кількість членів правничої комісії НТШ зросла 

до 21. До їх числа приєднались Євген Гвоздецький, Іван Кузьма, 

Олександр Менцінський, Іван Макух, Михайло Новаковський, Петро 

Стебельський та Степан Шухевич [272, с. 17].  

У 1902 році кількість членів правничої комісії НТШ зросла до 22 осіб. До 

числа членів цієї комісії приєднався Кароль Підляшецький [272, с. 23]. 

У 1903 році до складу правничої комісії НТШ 24 члени. З’являються 

прізвища Андрія Гошовського та Івана Чернявського [274, с. 34 – 35].  

У «Хроніках НТШ» 1905 року згадується про 27 членів НТШ, до числа 

яких, крім усіх вищевказаних, також були включені Гриць Зацерковний, 

Іван Кунців та Любомир Рожанський [275, с. 25 – 26].  

Станом на 1922 рік до складу правничої комісії НТШ входили 33 члени: 

В. Вергановський (голова), Р. Чайківський (заступник голови), 

С. Старосольський (секретар), О. Надрага (заступник секретаря), 

М. Грушевський, В. Децикевич, С. Дністрянський, Ф. Євин, М. Зобків, 

Я. Ільницький, О. Кміцикевич, Р. Ковшевич, М. Кордуба, М. Корчинський, 

І. Крип’якевич, Т. Кульчицький, Р. Лащенко, І. Лебідь-Юрчик, М. Левицький, 

М. Лозинський, З. Лукавецький, Д. Насада, М. Онишкевич, В. Охрімович, 

Ю. Павликовський, В. Панейко, Л. Рожанський, М. Русин, В. Старосольський, 

В. Целевич, М. Чубатий, І. Шимонович, М. Шухевич [273, с. 48 – 49].  

У 1926 році згадується 31 член правничої комісії НТШ. Президія комісії 

збережена у тому ж складі, однак серед числа членів комісії відсутні Д. Насада 

та Л. Рожанський [280, с. 47].  

У хроніках НТШ за період діяльності Товариства у 1930 – 1932 рр. вже 

згадується про 26 членів правничої комісії НТШ, серед яких головою 
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правничої комісії був Володимир Вергановський, а секретарем – 

Станіслав Старосольський [282, с. 38 – 39].  

У 1932 – 1934 рр. кількість членів правничої комісії НТШ зростає до 32 

членів, а до складу Президії цієї комісії входять Володимир Вергановський 

(голова), Володимир Старосольський (заступник голови) та 

Станіслав Старосольський (секретар) [281, с. 82 – 83].  

У «Хроніках НТШ», які висвітлюють діяльність Товариства в цілому та 

його комісій зокрема, мова йде вже не про правничу, а про правничо-

термінологічну комісію, яка була сформована 8 травня 1936 році. При цьому 

згадується про 15 її членів, до числа яких входили: Кость Левицький (голова), 

Зенон Лукавецький (заступник голови), секретарі Степан Гладишовський та 

Микола Топольницький, а також члени цієї комісії Володимир Вергановський, 

Лев Ганкевич, Іван Грицай, Юліан Дроздовський, Филип Євин, 

Антін Іванович, Михайло Корчинський, Олександр Надрага, Антін Рак, 

Володимир Старосольський та Василь Сімович [281, с. 83].  

 

 

Висновки до Розділу 2  

Отже, дослідження етапів розвитку НТШ в цілому, особливостей 

формування та розвитку правничої комісії НТШ, а також науковий аналіз 

біографії вчених правників – членів НТШ дали змогу встановити наступні 

особливості:  

1. На основі аналізу монографічної, періодичної літератури та архівних 

джерел систематизовано та узагальнено основні етапи створення та діяльності 

НТШ. Зокрема, нами виділено наступні періоди у його розвитку:  

а) початковий (з точки зору часу створення), легалізаційний (з точки зору 

юридичного оформлення) або ж літературно-видавничий період (з точки зору 

змісту його діяльності), який охоплював 1873 – 1892 рр.;  

б) реорганізаційний (пов'язаний зі зміною організаційної форми 

Товариства, реєстрацією нового Статуту НТШ), а за змістом діяльності 
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науково-організаторський (перепрофілювання НТШ з пріоритетом розвитку 

науки та орієнтацією на наукову діяльність, створення наукових підрозділів у 

структурі НТШ, які б організували наукову роботу за галузями наук та 

напрямами наукових досліджень) період діяльності НТШ (1892-1913 рр.);  

в) кризовий період діяльності НТШ (1913-1939 рр.), який 

характеризувався частою зміною структури та зміною напрямів та пріоритетів 

діяльності НТШ;  

г) еміграційний (з точки зору географічного фактору – основного місця 

діяльності) або ж діаспорний (з точки зору розвитку української науки 

науковцями-емігрантами, які проживали за кордоном і фактично сформували 

там українську наукову діаспору). Він охоплював 1947-1989 рр.;  

ґ) сучасний період (з точки зору часового фактору), період реконструкції 

товариства (з точки зору відновлення діяльності НТШ на території України) 

або ж інтегрально-науковий (тобто такий, на якому відбувається об’єднання 

наукової діяльності українських осередків НТШ із зарубіжними його 

осередками з метою досягнення статутних цілей) – з 1989 р. по даний час.  

2. У ході дослідження встановлено, що основними особливостями та 

здобутками НТШ за досліджувані періоди стали:  

а) на початковому, легалізаційному, літературно-видавничому періоді 

(1873-1892) – популяризація через друковане слово знань серед народу, а також 

публікація художніх і фольклорних творів, літературно-історичних критичних 

праць;  

б) на реорганізаційному або ж науково-організаторському періоді (1892-

1913) – активізація зовнішніх та міжнародних зв’язків НТШ із зарубіжними 

науковими установами, навчальними закладами, товариствами, бібліотечними 

центрами та іншими науковими, науково-освітніми та культурно-освітніми 

закладами і установами; зосередження особливої уваги НТШ на видавничій 

діяльності; активізація науково-видавничої діяльності структурних підрозділів 

(секцій та комісій НТШ); формування нових структурних підрозділів НТШ 

(включаючи створення та легалізацію діяльності правничої комісії); 
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формування та розвиток наукових шкіл на базі НТШ та його структурних 

підрозділів;  

в) під час кризового періоду діяльності НТШ (1913-1939 рр.) – 

суперечливі тенденції у науково-видавничій діяльності та одночасна подальша 

активізація наукової та науково-видавничої співпраці як з українськими, так і з 

зарубіжними науковими, науково-освітніми та іншими центрами і 

товариствами як на колегіальному, так і на міжособистісному рівнях;  

г) під час еміграційного (діаспорного) періоду діяльності НТШ (1947-1989 

рр.) – продовжено видання «Записок НТШ» (за період з 1947 до 1988 рр. видано 

52 томи), видано багатотомну «Енциклопедію Українознавства» за 1949 – 1993 

рр. тощо;  

ґ) у сучасний період (період реконструкції або ж інтегрально-науковий 

період) – оформлення сучасної системи органів НТШ, деталізація правового 

статусу членства в НТШ, поетапність у розвитку та юридичному оформленні 

секцій НТШ в сучасних умовах, розширення кількості комісій НТШ, а також 

динамічність тематики наукових досліджень у їх діяльності, розширення 

кількості осередків НТШ як в Україні, так і за її межами, зростання кількості 

членів НТШ.  

3. Встановлено, що правнича комісія НТШ з 1893 по 1939 рр. пройшла 

наступні періоди у своєму розвитку:  

а) перший період (період функціонування правничого відділу НТШ, а з 

юридичної точки зору – напівлегальний період діяльності, бо установчі 

документи НТШ чітко не передбачали засад формування та діяльності такої 

структурної одиниці) – з травня 1893 р. по травень 1895 р.;  

б) другий період (період неструктурованості, у рамках якого розвиток 

юридичної науки здійснювався суто в межах історично-філософічної секції без 

створення власної структурної одиниці (відділу чи комісії), або ж змістовно-

неформальний період, оскільки фактична наукова робота правниками-членами 

НТШ хоча і здійснювалась у межах секції, однак без наявності власного 

спеціалізованого наукового підрозділу) – охоплював травень 1895 – 1898 рр.;  
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в) третій період (легалізаційний, коли правничу комісію було 

сформовано та легалізовано, як окремий структурний підрозділ). Він 

розпочався з 1898 р., коли при історично-філософській секції було створено 

правничу комісію, і тривав до 08 травня 1936 року – до наступної реорганізації 

правничої комісії НТШ;  

г) четвертий період (реорганізаційний, який розпочався з того, що 

правнича комісія НТШ була реорганізована 08 травня 1936 року у правничо-

термінологічну комісію), і тривав до 1939 року, коли НТШ була ліквідована 

радянською владою.  

4. Пріоритетними напрямами діяльності правничої комісії НТШ у 

досліджуваний період виступали:  

а) науково-видавнича діяльність (заснування та подальша публікація 

періодичних правничих фахових видань;  

б) розробка та опублікування монографічних та інших видань);  

в) викладацька діяльність, професійно-юридична (практична), громадська 

та політична діяльність членів правничої комісії НТШ;  

г) співробітництво з іншими науковими та громадськими організаціями 

України.  

5. Важлива роль відводилась активізації зовнішніх та міжнародних 

зв’язків НТШ із зарубіжними науковими установами, навчальними закладами, 

товариствами, бібліотечними центрами та іншими науковими, науково-

освітніми та культурно-освітніми закладами і установами. Яскравим прикладом 

розвитку такого роду зв’язків була співпраця з науковцями та вищими 

навчальними закладами Чехії та Югославії. Загалом, станом на 1913 р. НТШ 

вело обмін книжками і часописами з 236 науковими установами, навчальними 

закладами, суспільно-громадськими організаціями й товариствами багатьох 

країн світу.  

6. Аналіз біографії вчених-правників – членів правничої комісії НТШ 

дозволив встановити, що характерними рисами їх діяльності в рамках 

правничої комісії НТШ було поєднання наукової діяльності з викладацькою, 
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громадською, політичною, професійно-юридичною (адвокатською, 

нотаріальною) та іншими видами діяльності, включаючи одночасне членство в 

інших наукових, громадських та професійних організаціях, включаючи 

Товариство «Просвіта», СУА, ТУП тощо.  
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РОЗДІЛ 3  

НАУКОВА, ПЕДАГОГІЧНА, ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ВИДАВНИЧА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЮРИСТІВ – ЧЛЕНІВ НТШ 

 

3.1 Напрями наукової діяльності та правничий доробок членів НТШ  

Наукове товариство імені Шевченка (далі – НТШ) в цілому та правнича 

комісія у його структурі ставили собі за мету розвиток української науки в 

цілому та правничої науки зокрема, що, у свою чергу, передбачало створення 

належних умов для формування у майбутньому Української академії наук.  

Що ж стосується саме розвитку юридичної науки, то значний внесок у її 

розвиток здійснили С. Дністрянський, К. Левицький, М. Лозинський, 

В. Охримович, О. Огоновський, Є. Олесницький, В. Старосольський, 

П. Стебельський, Тит Ревакович, котрі також входили до числа перших 32 

членів товариства [125; 228].  

Чималий вклад у розвиток правової думки Галичини зробили такі члени 

НТШ, як К. Левицький – один із лідерів українських правників досліджуваного 

періоду, а також академік ВУАН С. Дністрянський, професори М. Лозинський, 

В. Старосольський, П. Стебельський та інші. Основний масив праць членів 

правничої комісії НТШ публікувалися у спеціальному друкованому органі 

«Часопис правнича». У цьому виданні опубліковані такі наукові розвідки 

К. Левицького, як «З права цивільного. Практика судова» [189], «Про новий 

цивільний процес в Австриї» [192]. Дані статті були початком до формування 

вітчизняної цивілістики, хоча коло інтересів К. Левцького було ширшим і 

охоплювало практично усі сфери права.  

У одному з номерів «Часопису правнича» опубліковано статті 

А. Горбачевського «Дещо про новий закон громадський для 30 великих міст 

галицьких і його становище в системі краєвого законодавства громадського» 

[55; 56]. Дані публікації належать до маловідомих і недосліджених сучасними 

правниками, попри те, що є прикладом ґрунтовного теоретичного аналізу 

нормативно-правового акту у сфері цивільного законодавства.  
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Одним з найактивніших дописувачів часопису правничої комісії був С. 

Дністрянський. Інтерес сучасного науковця повинні викликати такі його статті, 

як «Звичаєве право та соціяльні зв’язки. Причини до пояснення §10 

австрійської книги законів цивільних» [85], «Нові причинки до теорії заручин в 

новітнім праві» [87], «З комісії правничої» [82], «Причинки до реформи 

приватного права в Австрії» [95] та ін.  

Окремої уваги заслуговують опубліковані у «Часопис правнича» статті 

Є. Олесницького. У працях «Викупно права пропінації» [236], «Краєве 

законодавство Галичини в р. 1889» [237] він аналізує актуальну для 

тогочасного галицького суспільства пропінаційну проблему, яка вкрай 

негативно впливала на соціально-майнові відносини.  

Пріоритетним напрямом розвитку юридичної науки (а отже – і наукової 

діяльності) членів правничої комісії НТШ була розробка наукової правничої 

термінології, тобто формування термінологічних засад (поняттєвого апарату) 

українського права. Зокрема, Кость Левицький фактично започаткував наукову 

діяльність у цій сфері, перекладав австрійські закони, розробляв українську 

юридичну термінологію. Про спрямованість його досліджень на розвиток 

української мови та її статус в цілому, а також правничої української 

термінології зокрема свідчить «Німецько-руський словар висловів правничих і 

адміністраційних» (1893) за редакцією К. Левицького [23] та його наукова 

праця «Про права руской мови» (1896) [3, с. 74].  

Однак вступом до його наукових досліджень у галузі правничої 

термінології стала наукова праця «Въ справъ нашои правничои термінольогіъ», 

яка фактично стала вступом до проблеми дослідження всього категоріально-

понятійного апарату у галузі формування та подальшого розвитку української 

правничої термінології. У даній науковій публікації він зазначає мету 

започаткування такої роботи – берегти чистоту нашої мови, тобто за змогою 

прилучатися до розвитку нашої правничої термінології. Висвітлення потреби у 

новій правничій термінології він здійснює на основі демонстрації різних 

підходів, які існують у питаннях правового регулювання редакційно-
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видавничої діяльності. Показавши проблему різних підходів та проблему 

застосування різних термінів до одного і того ж явища (у тому числі і на рівні 

судової практики), К. Левицький підводить до думки про необхідність 

укладення нового «словаря правничого», якого так потребують правники [187, 

с. 140 – 142].  

З 1894 р. видавалbсь раз у квартал «Часопись правнича», що з цього часу 

отримала назву «Розвідки правничі секції історично-філософічної», які 

призначалися для юридичних публікацій членів історично-філософічної секції 

[128, с. 271]. Важливе місце серед цих праць займали публікації з питань 

правничої термінології., зокрема, дослідження з питань статусу української 

мови Б. Рожанського «Руська мова на правничім відділі Львівського 

університету», С. Дністрянського «Права руської мови у Львівському 

університеті» (1901 р.) та ін. [129, с. 166-167].  

Робота по формулюванню правничої термінології та наукові дослідження 

з даної проблематики були продовжені і на початку ХХ століття. Результатом 

таких досліджень стали наукові публікації К. Левицького «Права рускої мови у 

львівскім університеті» (1901); «Причинки до правничої термінології» (1902), а 

також Г. Зацерковного «Причинки до правничої термінології» (1902) [6, с. 74].  

Слід також зауважити, що у подальшому дослідження проблем правничої 

термінології було перенесене на рівень галузевих правових наук. Зокрема, у 

сфері розвитку науки цивільного права та цивільного законодавства такі 

дослідження продовжив С. Дністрянський, який, з одного боку, особисто 

переклав українською мовою із застосуванням національної термінології низку 

австрійських цивільних законів, а з іншого боку – здійснював формування 

української цивільно-правової термінології [313, с. 382; 164, с. 137].  

У сфері цивільного, трудового та фінансового права розвиток правничої 

термінології також забезпечував Є. ОлесниEцький [239; 288, с. 115-116].  

У сфері кримінального права таку роботу здійснював П. Стебельський, 

який очолював комісію, що працювала над урядовим перекладом австрійських 

карних законів на українську мову, а також стояв у витоків формування 
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української кримінально-правової та кримінально-процесуальної термінології 

[12, с. 62-63].  

Окремий напрям юридичних досліджень у рамках НТШ становили 

наукові дослідження у царині загальної теорії держави і права. Провідне місце 

у цій сфері належить С. Дністрянському. У його наукових працях домінували 

проблеми співвідношення права та політики, походження (ґенеза) права та 

система джерел права, нове авторське бачення теорії суспільного договору. 

Власну концепцію держави і права С. Дністрянський сформулював у працях: 

«Границі науки права» (рукопис, без дати), «Природні засади права» (1911), 

«Ґенеза та основи права» (1923), «Погляди на теорії права та держави» (1925), 

«Соціальні форми права» (1927) та у незавершеній фундаментальній праці 

«Загальна наука права і політики» (Т. 1, 1923).  

У науковій праці «Загальна наука права і політики» С. Дністрянський 

висловлює думку про існування загальної науки права, яка б містила науково 

обґрунтовані положення, котрі б поширювались на всі без винятку галузі та 

інститути правової системи. Слід зазначити, що в тогочасній юридичній науці 

загальна теорія держави та права не оформилась як її окрема галузь. 

Дослідження теоретичних питань проводилися в межах окремих галузей та 

інститутів права. Однак такі дослідження, на думку С. Дністрянського, 

зводилися до вивчення теоретичних положень окремих галузей права і не могли 

оформитись у загальну науку права [15, с. 25; 83, с. 6].  

Загальна наука права, на думку С. Дністрянського, повинна виступати 

основою для інших галузей права, визначити поняття, суть права, його 

значення, особливості, тенденції його розвитку, а також відношення до 

суспільства та держави [83, с. 6].  

Отже, внеском у розвиток в науку теорії держави і права з боку 

С. Дністрянського було обґрунтування науково-теоретичних та 

методологічних засад нової юридичної науки – загальної науки права (на даний 

час – загальної теорії права та держави).  

Окремий науковий здобуток С. Дністрянського полягав у встановленні 
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та обґрунтуванні соціально-етичної ґенези права. При цьому він намагався 

відійти від традиційного правничого позитивізму, підкреслюючи соціальний 

характер норм та природних засад права. Він сформулював свою теорію 

виникнення, подальшого розвитку та еволюції права, відношення права до 

держави та політики. Ці наукові позиції були обґрунтовані ним у науковій праці 

«Звичаєве право та соціальні зв’язки» (Львів, 1903) [91, с. 58]. У даній 

публікації визначає соціальні та природні засади походження права, а не 

дотримується позицій позитивізму чи нормативізму про право у чистому 

вигляді, що існує відокремлено  

Варто зауважити, що С. Дністрянський охарактеризував такі підходи, як 

«теорію суспільних зв’язків на основі генетично-історичної системи досліду» 

[91, с. 58].  

На думку С. Дністрянського, існують «суспільні зв’язки», в основі яких 

лежать економічні чинники. Постійні потреби людей, які живуть у суспільстві, 

заставляють їх до спільного життя з іншими. Так творяться суспільні зв’язки, 

які виходять, перш за все, із самого суспільства. Суспільні зв'язки 

С. Дністрянський розділяє на дві категорії (ознаки): 1) органічні суспільні 

зв’язки: родина, рід, плем’я, держава, народ (вони немов органічно та природно 

витворюються із самого суспільства); 2) організаційні суспільні зв’язки, які 

вчений теж розділяє на два види: церква, стани й класи, політичні партії та інші 

поширені форми відносин між людьми (формують суспільство в окремі 

суспільні групи) товариства, заклади та оборотові підприємства (виникають для 

забезпечення суспільних цілей) [163, с. 152].  

Суспільні зв’язки, зазначає вчений, від родини почавши та на державі 

скінчивши, є основами права, є справжніми джерелами права. Це живі суспільні 

твори, що живуть своїм питомим життям. Тільки із родин, родів, племен, 

держав і народів з одного боку, та з церковних, станових, класових, партійних 

та товариських чи інших соціальних організмів, з другого бере право свій 

почин. Отже, право, вважає вчений, виникає там, де існують суспільні зв’язки 

[162, с. 173].  
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Вищевказані погляди науковця стали методичною основою для 

подальшої розробки у рамках загальної теорії права і держави наступних 

положень:  

1) обґрунтування та подальший розвиток соціологічної концепції 

праворозуміння;  

2) обґрунтування та подальший розвиток патріархальної теорії 

походження держави (тобто на основі об’єднання родин, родів, племен, 

народів, внаслідок чого влада старійшин поступово перетворювалась у владу 

глави держави);  

3) обґрунтування співвідношення суспільства і держави (на сучасному 

рівні – це співвідношення громадянського суспільства та правової держави).  

Слід також зазначити, що такі підходи С. Дністрянського можна також 

розглядати як методологічну базу для розвитку сучасної соціології права у 

частині соціальних взаємозв’язків та соціальної взаємодії сучасного 

громадянського суспільства та правової держави.  

Вагомим внеском С. Дністрянського у загальну теорію права та держави 

можна вважати його вчення про джерела права. Варто зауважити, що позиція 

С. Дністрянського про те, що джерелами права є суспільні зв’язки, була 

критично сприйнята науковцями. Це пояснюється тим, що поняття «джерело 

права» (як у тогочасній, так і в сучасній юридичній науці) необґрунтовано 

ототожнено з поняттям «форма права».  

Однак ці поняття (джерело права та форма права), за С. Дністрянським, 

не можуть ототожнюватися. Він вважав, що право має свої джерела (суспільні 

зв’язки), соціальні основи (звичай, авторитет суспільного зв’язку, волю членів 

суспільного зв’язку) та певні форми (звичаєве право, закони, «право юристів», 

судове право). Виникнення права в суспільних зв’язках С. Дністрянський 

пов’язував із суб’єктивними правами людини, які існували ще в родовому 

суспільстві. Вчений доводив, що в рамках поодиноких організмів витворюється 

незалежно від них окремі групи інтересів або круги інтересів, що визивають до 

життя самі між собою та в відношенні до інших груп інтересів норми, які 
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пізніше можуть стати правовими нормами [153, с. 109].  

Такі соціальні зв’язки, вважав правознавець, старші за державу, не є її 

витвором, їхній розвиток базується на внутрішній силі суспільства. Всі вони 

мають свою організацію «для збереження спільних інтересів зв’язку і 

збереження суспільного порядку в рамках дотичної суспільності» [94, с. 206; 

80, с. 12].  

Отже, на думку С. Дністрянського, право у формі правових звичаїв 

виникло задовго до виникнення держави, а з виникненням держави воно 

продовжувало розвиватися.  

Окремої уваги заслуговують погляди С. Дністрянського на 

співвідношення права та держави. На його думку, поняття права не слід 

пов’язувати лише з державою, бо воно існувало і існує в усіх суспільних 

зв’язках. Право існувало вже давно перед державою, воно творилося у всіх 

суспільних зв’язках нижчого типу і держава шляхом еволюції залишила 

внутрішню автономію всім суспільним зв’язкам нижчого від себе типу. 

Виникнення права вчений деякою мірою пов’язував із розвитком матеріального 

виробництва. На певному, дуже низькому ступені суспільних відносин виникає 

потреба охопити загальним правом повторювані щодня акти виробництва, 

розподілу і обміну продуктів, потурбуватися про те, щоб індивід підкорявся 

загальним умовам виробництва і обміну. Це правило, виражене в звичаї, стає 

потім законом [155, с. 75].  

Варто зауважити, що позиція первинності права над державою у 

розумінні С. Дністрянського співзвучна з сучасними підходами у частині 

розуміння природного права.  

Окреме місце у системі загальнотеоретичних поглядів С. Дністрянського 

займає співвідношення права і економіки, а також права і суспільства, 

продовжуючи класти в основу такого співвідношення звичай. Як зазначав 

С. Дністрянський, весь правовий лад мав уже від самого початку економічні й 

соціальні основи. Подаючи еволюцію розвитку права, С. Дністрянський 

відзначає, що кожен суспільний зв’язок встановлює свій порядок для 
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досягнення спільних цілей усіх членів суспільного зв’язку. Такий порядок 

встановлюється в первісних зв’язках шляхом звичаю. Оскільки звичай 

належить до соціальних основ права, то він проявляється в двох різних формах: 

звичка (форма індивідуальної поведінки якоїсь особи) та звичай (як загальна 

поведінка в суспільному житті цілого суспільного зв’язку чи значної  його 

частини). В результаті постійного повторювання звичаю формується загальне 

переконання суспільної групи, що трансформує звичай у норму (правило 

поведінки). Він вважав звичай основним елементом творення правового життя, 

який може утворюватися тільки у суспільному зв’язку, шляхом «вирівнювання 

інтересів і потреб поодиноких членів зі спільними інтересами цілого зв’язку» 

[161, с. 567].  

Важливою науковою розробкою С. Дністрянського є обґрунтування ознак 

норм права та відмінностей, які існують між правовими та звичаєвими 

нормами. До основних ознак норм права вчений відносив наступні: 1) норми 

права – це певні правила, що спрямовані  на встановлення суспільного порядку. 

Норми, що не мають на меті впорядкування людських відносин у суспільних 

зв’язках, не є правовими нормами (приписи моди або релігійні обряди не є 

правом). Відзначаючи значний вплив на племінні, народні відносини 

суспільного ладу сакральних (релігійних) елементів, вчений вважав, що вони не 

мають вирішального значення на суть первісного права; 2) всі правові норми є 

водночас соціально-етичними нормами, але не всі соціально-етичні норми є 

рівночасно правними нормами; 3) право є суспільний порядок соціального 

зв’язку, соціально-етичний мінімум; 4) правовими нормами вважаються 

вибрані та санкціоновані авторитетною владою суспільного зв’язку соціально-

етичні норми [91, с. 47].  

Що ж стосується відмінностей правових і звичаєвих норм, то 

С. Дністрянський встановив наступне: 1) правові норми, які існують в 

суспільних зв’язках (звичаєве право), «стають правом дотичної держави» після 

санкціонування їх відповідними державними органами; 2) правові норми, 

встановлені або санкціоновані державою, утримуються на зовнішньому 
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примусі (фізичному), звичаєве право дотримується на внутрішньому примусі 

(морально-етичному); 3) норми звичаєвого права виникають в суспільних 

зв’язках та утримуються на внутрішній силі народу. Цієї сили не може 

подолати жодна держава, проте кожна мусить визнати «цей первісний, 

безпосередній спосіб творення права» [91, с. 56].  

Варто зауважити, що на основі усіх вищевказаних поглядів 

С. Дністрянський проектує власне бачення майбутньої держави. На його думку, 

основи такої держави мають базуватись на родовій суспільній організації. 

Держава як продукт природного розвитку виникає в ході історичної еволюції 

суспільства шляхом об’єднання родин, родів, племен. Важливу роль тут він 

відводить належній організації відносин між центральною владою та 

самоуправою населення на територіальних основах [154, с. 29-30; 156, с. 65-66].  

Окремим напрямом наукової діяльності членів правничої комісії НТШ 

стали історико-правові дослідження. Особливу роль у їх здійсненні відіграв 

В. Старосольський. Він автор праць «Причинки до теорії соціольоґії» (1902), 

«Нацiональний i соцiяльний момент в українськiй історії» (1915), «Про право 

більшості» (1916), «До питання про форми держави» (1925), «Методологічна 

проблема в науці про державу» (1925), «Bohdan Kistiakowskyj und das russische 

soziologische Denken» (1929). Учений створив концепцію нації як “уявленої 

спільноти” тобто політичної нації, яку обґрунтував у працях «Теорія нації» 

(1922), «Держава і політичне право» (1923-1925). Історико-правовій 

проблематиці присвячені його праці «Держава і політичне право» (1923-1925) 

[295], «Нацiональний i соцiяльний момент в українськiй історії» (1915) [297] та 

«Теорія нації» (1922) [296].  

Усі вищевказані праці спрямовані на дослідження історичних та правових 

аспектів взаємодії між державою і нацією. При цьому у своїй праці «Теорія 

нації» (1922) В. Й. Старосольський зауважив, «що нація по своїй натурі мусить 

керувати свої зусилля на опанованнє державою: вона не тільки родиться разом з 

волею політичного самовизначення, але й перестає істнувати як нація, коли 

тратить сю волю. Без сеї волі нарід ще не є нацією, або вже перестав нею бути. 
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Через те взаємини між нацією з одного і державою з другого боку, становлять 

істотну частину питання про націю» [296, с. 62].  

Отже, у даному положенні В. Старосольський обґрунтовує, що держава є 

формою політичного самовизначення нації. Без політичного самовизначення та 

створення держави, на думку вченого, народ не лише перестає бути нацією, а й 

припиняє своє існування.  

Досліджуючи співвідношення нації та держави, В. Старосольський вказує 

«Передовсім та обставина, що обі, і націю і державу, відзначає 

«універсальність» інтересів, яких перша є центром, а друга засобом для 

заспокоєння їх. Організм нації та механізм держави находяться з сього боку на 

одній площині як відповідаючи собі формації, одна в царині «спільнот», друга 

«спілок». Дякуючи принціпіяльній неможливости обмежити з одного боку, раз 

на все «обсяг ділання» держави, з другого, «обсяг інтересів» нації, не можна 

провести між обома демаркаційної лінії. Все матиме нація тенденцію 

заінтересуватися любим напрямом діяльности держави, а держава — зачіпити 

інтереси нації. Крім сеї неґативної можливости розмежування, істнує позитивна 

конечність для обох суспільних творів входити з собою в постійні зносини» 

[296, с. 67-68].  

Отже, наступним науковим внеском В. Старосольського у розвиток 

вчення про націю та державу є встановлення взаємозалежності та взаємодії 

нації та держави. При цьому, таке співвідношення базується на наступному:  

1) універсальний характер їх інтересів;  

2) головною у співвідношенні є нація, а похідною – держава;  

3) якщо нація належить до числа спільнот, то держава – до числа спілок;  

4) до структурної організації нації застосовується поняття «організм 

нації», а до структурної організації держави – «механізм держави»;  

5) інтереси нації та інтереси держави неможливо розмежувати між 

собою.  

Ще одним важливим положенням, яке обґрунтовує В. Старосольський, є 

визнання нації природним носієм влади у державі, тобто національного 
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суверенітету. Він зазначив, що «Признавши націю самостійним центром 

надособових інтересів, признавши її далі не тільки історично звязаною 

демократією, але заразом конечним її позитивним доповненнєм, мусимо 

признати її «природним» власником держави; «натуральним» центром 

інтересів, на службу яким має ставати державний механізм. «Народня 

суверенність» є тотожною з «суверенною нацією» [296, с. 72].  

Суттєвим положенням у наукових дослідженнях В. Старосольського є 

обґрунтування потреби у розумній організації взаємовідносин між нацією та 

національними меншинами. Він вказує , що «в принціпі не виключена 

можливість протиділання небажаним наслідкам обставини, що якась область 

мішана з огляду на народність її населення. Щож до практичних засобів та 

шляхів ділання в сьому напрямі, то треба піднести ось що. Вихідною точкою 

мусить бути міркуваннє, що національна спільнота зродилася з боротьби, що 

боротьба змінила «народність» в націю і що тільки вона унормує в стані гострої 

актуальности національне питаннє. Щоб се питаннє, особливо щодо «мішаних» 

областей на периферіях, могло стратити свою гостроту, треба отже передовсім 

застановити боротьбу, якої наслідком є загостреннє. Се питаннє розумної 

політики пануючих націй супроти національних меншостей» [296, с. 78]. Отже, 

вчений не виключає можливості забезпечення компромісу між нацією та 

національними меншинами, що проживають на території держави.  

Слід відзначити, що наукові здобутки В. Старосольського у розвиток 

теорії нації відзначені і висвітлені у науковій літературі та архівних джерелах. 

При цьому основна увага зосереджена на обґрунтуванні національного 

суверенітету [235, с. 961-962; 231, с. 487; 336, арк. 58; 119, с. 197; 151, с. 389].  

Вагомий внесок у розвиток історико-правової науки здійснив 

К. Левицький. У своїй науковій праці «Історія політичної думки галицьких 

українців 1848—1914 рр.» він дослідив основні аспекти становлення політико-

правової думки на західноукраїнських землях, їх ґенезу та особливості 

розвитку. Приступаючи до дослідження даної проблематики, він вказує, що 

«тодішнє руське (українське) громадянство було поділене на чотири партії: 
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чисто руську, значить українську; польсько-руську; австрійсько-руську і 

російсько-руську, та заявляє, що партія чисто українська хоче України вільної і 

незалежної, а змагає до неї просто, безоглядно або через Славянщину… Ми є 

Українці і віримо «міцно» у воскресеннє, України, скорше чи пізнійше, бо 

минув той час, коли ми вагалися в куті виявити своє імя... думка політична про 

незалежність України вже перед р. 1848. не була чужа нашому громадянству в 

Галичині…» [191, с. 12]. У цьому положенні К. Левицький чітко визначив 

перешкоди, які існували на шляху формування політико-правової думки 

українців та, відповідно, подальшому формуванню державності.  

Аналізуючи динаміку історичних, політичних та правових процесів, які 

відбувалися у 1848-1914 роках, К. Левицький визначив наступне «В отсім 

воєннім гарті утвердив наш український нарід свою національну самостійність і 

своє право на свобідне національне життє. А се є високий степень національно-

політичної ідеології, що розтрощує всякі легенди про рутенство, сепаратизм, 

або єдиний руський народ. Та за отсим наступили дальші періоди визвольних 

змагань української нації, – щоби собою творити державу» [191, с. 735].  

Важливість вищевказаного положення у тому, що на базі 

проаналізованого ним історико-політичного досвіду ним обґрунтовано 

невід’ємне право української нації на свою державність. Це підтверджується як 

тогочасними, так і сучасними науковими дослідженнями [130, с. 126; 172, с. 

117].  

Продовженням дослідження динаміки історичних, політичних та 

правових процесів, пов’язаних з обґрунтуванням невід’ємного права 

української нації на свою державність у наступні періоди стали наукові 

публікації «Історія визвольних змагань галицьких українців в часи світової 

війни 1914–1918 рр.» (1928–1930) [190], «Великий зрив: До історії української 

державності від березня до листопада 1918 р. на підставі споминів і 

документів» (1931) [188].  

У вищевказаних наукових публікаціях викладено здобутки та прорахунки 

в період І світової війни та у період становлення діяльності ЗУНР.  



 124

Оригінальною є його книга нарисів «Українські політики. Сильвети 

наших давніх послів і політичних діячів» (1936) [193], у якій викладено 

особливості діяльності західноукраїнських політиків, включаючи їх 

представницьку діяльність у Сеймі.  

Певну роль у розвитку історії держави і права та історії вчень про 

державу і право відіграв М. Лозинський, який висвітлював проблеми історії 

держави і права України у тісному взаємозв’язку з історією України. Про це, 

зокрема, свідчить його наукова праця «Гайдамаччина. Із історії народних 

рухів» [203], в якій викладено основні напрями суспільно-політичної боротьби 

цього періоду та її вплив на державотворчі процеси.  

Дослідження основних проблем у сфері історії держави і права та історії 

вчень про державу і право здійснювалось з урахуванням тісного взаємозв’язку з 

історією політичної думки. Про це свідчить праця «Галичина в 1918-1920 рр.» 

[202], у якій розкрито особливості формування державно-політичних ідей у 

Галичині під час визвольних змагань ЗУНР.  

Як свідчать архівні матеріали та наукові публікації тогочасного періоду, 

інтерес до проблематики становлення української державності у нього виник 

під час навчання у гімназії та на юридичному факультеті Віденського 

університету (1903 р.) [340, арк. 1; 305, с. 12].  

Окрема увага членів правничої комісії НТШ була зосереджена на 

концептуальних проблемах конституційного права. Особлива роль у цій сфері 

також належала С. Дністрянському. Його науково-теоретичні концепції у сфері 

конституційного права були втілені у двох проектах Конституції, що 

називались «Устрій Галицької Держави. Проект тимчасових основних законів 

для покликання в життя Галицької Держави» (Відень, жовтень 1918 року) [217, 

с. 54 – 55] та «Проект Конституції Західно-Української Народної Республіки» 

(Відень-Прага, кінець 1920 року) [306, с. 17 – 18].  

В рамках дослідження проблем конституціоналізму С. Дністрянський 

досліджує ґенезу конституційного права. На його думку, воно виникає в 

суспільних зв’язках найвищого типу (народ, держава), які мають свою 
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автономію (організацію, органи управління). При цьому, як зауважує 

С. Дністрянський, громадяни держави володіють певними конституційними 

правами, які держава не може обмежити, оскільки буде порушено автономію 

суспільного зв’язку. Конституція, за С. Дністрянським, є «системою правного 

ладу в новітній державі» [339, арк. 90]. Із цього визначення випливає, що 

функція конституції в тому, щоб виразити та закріпити реальний стан 

суспільних відносин.  

Обґрунтовуючи теоретичні основи конституції, вчений вважав, що 

конституція повинна мати  юридичну форму і зміст, якими вона відрізняється 

від інших законів держави. Конституція держави повинна формуватися з 

врахуванням нових ідей, оскільки вона приймається для «грядущих поколінь». 

Тим самим вчений  намагався закріпити правові основи, що мали визначити 

«політичну судьбу народу» [339, арк. 90].  

Теоретичні погляди С. Дністрянського знайшли своє відображення у 

підготовлених ним конституційних проектах. Розроблені С. Дністрянським два 

проекти Конституції, зокрема:  

1) «Устрій Галицької Держави. Проект тимчасових основних законів для 

покликання в життя Галицької Держави» (Відень, жовтень 1918 року);  

2) «Проект Конституції Західно-Української Народної Республіки» 

(Відень-Прага, кінець 1920 року).  

Перший проект було підготовлено в жовтні 1918 р., коли обрано 

Українську Національну Раду як представницький орган українського народу в 

Австро-Угорщині. Проект складався з двох розділів: «І. Основні закони» (з 

підрозділами «Галицька держава», «Самовизначення народів», «Свобода», 

«Рівність», «Народна влада») та «II. Народний устрій» (з підрозділами 

«А. Народна Рада», «Б. Старшина Народної Ради», «В. Народна Управа»), які 

загалом налічували 18 параграфів.  

Згідно даного проекту, визнавалися свобода віри й науки, свобода думки, 

свобода преси, поштова і телеграфна таємниця, «право творити товариства, 

оскільки вони не є небезпечні державі, свобода зборів, свобода зміни місця 
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проживання і необмежене право вносити прохання або жалоби». 

Що стосується системи держаних органів, то на чолі держави мала стояти 

Народна Рада. В перспективі вона могла розширити свій склад за рахунок 

представників Угорської (Закарпатської) України та делегатів від національних 

меншин Галицької Держави. Народна Рада мала обрати свою Старшину 

(президію) з 9 осіб і виконавчий орган з урядовими функціями – Народну 

Управу. Провідник Народної Ради є водночас провідником Галицької Держави. 

Народна Рада здійснює законодавчу владу, а Старшина Народної Ради є 

«органом верховних постанов та орган верховного нагляду». Народна Управа 

як «начальний виконуючий орган держави» мала складатися з окремих управ: 

внутрішньої, «заграничної», військової, культурної, «оборотової», судової на 

чолі з начальниками, які «покликуються» Народною Радою. Громадянам 

надавалася повна місцева автономія. Водночас скасовувалася «різниця між 

самостійним та відпорученим кругом ділання громади». Вибори Громадських 

рад мали відбуватися на основі загального, рівного, безпосереднього й таємного 

голосування. В проекті передбачалося видання окремих законів про 

відповідальність посадових осіб, обрання делегації на мирну конференцію, 

тимчасово збереження чинності австрійських законів та ряд інших питань [314, 

с. 342].  

Наприкінці 1920 р. вже в інших історичних умовах на замовлення уряду 

ЗУНР в еміграції С. Дністрянський розробив проект Конституції ЗУНР. Цей 

конституційний проект юридично закріплював відродження української 

державності на українських землях колишньої Австро-Угорської монархії. 

Проект складався з трьох головних частин: «І. Держава та право» 

(зі вступом і відділами «Людські та громадянські права» та «Народні права»); 

«2. Державна влада» (з відділами «Основи державної влади», «Організація 

народної волі» і «Виконування народної волі»); «3. Самовизначення народів». 

Конституційний проект передбачав, що на першому етапі державного 

будівництва передбачено скликання Установчих зборів, які повинні проходити 

на основі загального, безпосереднього, рівного й таємного голосування по 
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трьох національних куріях – українській, польській та представників інших 

національностей. Установчі збори мали узаконити остаточний текст 

Конституції та «приготовити перехід до сталого конституційного режиму» 

[324, арк. 63] (затвердити конституційну грамоту), здійснити адміністративно-

територіальний поділ (на громади, повіти, округи), прийняти виборчі закони та 

деякі інші акти, зокрема про податки і аграрну реформу.  

На наступному етапі проект передбачав функціонування таких 

державних органів, як Народна Палата, Загальна Народна Рада (скликається 

для внесення змін до Конституції), Президент Республіки, Прибічна рада при 

Президентові Республіки, Державна Рада, Державна юстиція, Державний 

Судовий Трибунал. Разом з тим, для реалізації принципів безпосередньої 

демократії мали скликатись народні збори і народні комори. На місцях мали 

формуватись місцеві заступництва [339, арк. 79].  

Отже, позитивною рисою «Проекту Конституції Західно-Української 

Народної Республіки» 1920 р. виступала наявність не лише статичної 

(закріплюючої) функції Конституції, а й динамічної функції, яка по суті 

передбачала та юридично закріпила конституційну реформу та динаміку 

органів державної влади на різних етапах реалізації конституційних положень.  

Разом з тим, як недолік даного конституційного проекту, можна 

розглядати занадто громіздку, на наш погляд, систему державних органів, їх 

невиправдано велику кількість.  

Певний внесок у розвиток конституційно-правової науки як на 

теоретичному, так і на практично-прикладному рівні здійснив К. Левицький. 

Підтвердженням цього є той факт, що 9 листопада 1918 року Українська 

Національна Рада під головуванням К. Левицького схвалила опрацьований за 

його участю Тимчасовий Основний Закон ЗУНР. Крім того, багато уваги він 

присвятив науковій розробці та практичному удосконаленню виборчого права 

та виборчого законодавства як інституту конституційного права. Про це 

свідчить його участь у проекті реформи виборчої ординації до Галицького 

сейму, а в період існування ЗУНР – головування в комісії виборчого 
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законодавства Української Національної Ради, через яку він намагався втілити 

власне науково обґрунтоване бачення виборчої системи [213, с. 103].  

Важливою проблематикою на стику конституційно-правових та історико-

правових досліджень на базі правничої комісії НТШ було визначення правового 

статусу українських земель. Зокрема, у 1916 році в Росії було опубліковано дві 

статистичні розвідки В. Охрімовича, в яких він на фактичному матеріалі довів, 

що Східна Галичина і Буковина є історичними українськими територіями з 

усіма наявними у них правами [21; 249, с. 250-251].  

У системі конституційного права того часу також досліджувались 

питання права крайового, яке на даний час розглядається у юридичній науці, як 

право місцевого самоврядування або ж муніципальне право. Яскравим 

прикладом цього є наукова праця Є. Олесницького «Краєве законодавство 

Галичини в 1889 р.» [237]. У даній праці піднято цілу низку проблем, які 

стосуються змісту законодавчих актів у цій сфері, зокрема, аналізуються 

наступні законодавчі акти крайового законодавства:  

1) Закон про відносини правні стану учительського в публічних школах 

народних від 01.01.1889 р.;  

2) Закон громадський для великих міст від 13.03.1889 р.;  

3) Закон пропінаційний від 22.04.1889 р.;  

4) Закон будівничий для значнійших місцевостей від 04.04.1889 р.;  

5) Закон про винагороду за викладання науки релігії в публічних школах 

народних від 01.12.1889 р. [237, с. 65].  

Аналізуючи Закон про відносини правні стану учительського в публічних 

школах народних від 01.01.1889 р., Є. Олесницький зауважив, що у даному 

нормативному акті основний акцент зроблено не стільки на автономію 

крайових навчальних закладів, скільки на користь центрального комітету ради 

шкільної крайової. При цьому він акцентує увагу на тому, що раніше (до 

прийняття даного Закону) питання кадрового забезпечення шкіл учителями 

вирішувались на ріні ради шкільної місцевої, якщо вона фінансувала діяльність 

шкіл. Після прийняття даного Закону, як зауважив Є. Олесницький, рада 
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шкільна місцева почала відігравати лише дорадчий характер у цій справі [237, 

с. 67].  

При висвітленні особливостей Закону громадський для великих міст від 

13.03.1889 р., Є. Олесницький, з одного боку, акцентував увагу на необхідності 

прийняття такого законодавчого акта, оскільки попередній Закон, що був 

прийнятий у 1866 р., не відповідав реальним відносинам, не визначав механізму 

суворого контролю над магістратом та його службовцями у частині здійснення 

ними своїх функціональних обов’язків. З іншого боку, Є. Олесницький 

зауважив, що новоприйнятий Закон істотно обмежив автономію громади та 

компетенцію міської ради [237, с. 66 – 67].  

Аналіз Є. Олесницьким Закону пропінаційного від 22.04.1889 р. дав 

можливість встановити, що він є вдалим у частині розширення повноважень 

крайових органів, оскільки право пропінації (право торгівлі алкогольними 

напоями на території краю) віднесено до компетенції крайових органів 

самоврядування, включаючи і право на пропінаційний збір. Це, на його думку, 

могло б сприяти розвитку матеріально-фінансової основи краю та його 

самоврядних органів [237, с. 66 – 67].  

Що ж стосується Закону будівничого для значнійших місцевостей від 

04.04.1889 р., то, на погляд Є. Олесницького, він охоплював своєю дією 132 

місцевості Галичини, включаючи і найдрібніші містечка. Він виділив наступні 

переваги даного Закону:  

1) розширення повноважень малих міст і містечок у частині планування 

та побудових житла та інших будівель;  

2) покладення будівничих функцій лише на фахових людей, що по суті 

означає дотримання принципу професіоналізму [237, с. 69].  

Відносно Закону про винагороду за викладання науки релігії в публічних 

школах народних від 01.12.1889 р. Є. Олесницький зауважив, що даний акт 

систематизує посади окремих катехитів, які забезпечують викладання релігії у 

школах. Разом з тим, він акцентує увагу на невеликій платні катехитів 

(релігійних осіб, які забезпечують викладання у школах народних) [237, с. 69].  
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Отже, науковий аналіз законодавства крайового, здійснений 

Є. Олесницьким, передбачав, з одного боку, констатацію певних недоліків, а з 

іншого – виділення окремих його позитивних рис. До недоліків цього 

законодавства він відніс певну централізацію освіти у народних школах 

(особливо – у частині призначення педагогічного складу), невелику оплату 

катехитів, які забезпечують викладання релігії у школах, обмеження автономії 

громади та компетенції міської ради у Законі громадському тощо. До 

позитивних рис проаналізованих ним законодавчих актів Є. Олесницький 

відносив: питання передачі до компетенції крайових органів самоврядування 

врегулювання права пропінації та пропінаційного збору, розширення 

повноважень малих міст і містечок у частині планування та побудових житла та 

інших будівель, покладення будівничих функцій лише на фахових людей.  

Активним дописувачем «Часописі правничої» і науковим аналітиком з 

питань крайового законодавства виступав Антон Горбачевський. Його 

науковий аналіз вміщений у публікаціях «Дещо про новий закон громадський 

для 30 великих міст галицьких і його становище в системі крайового 

законодавства громадського» [55; 56]. Зокрема, аналізуючи Закон від 

13.03.1889 р., який був присвячений питанням крайового та місцевого 

самоврядування, А. Горбачевський зосередив увагу на тому, що єдиним 

представником громади є рада міська, яка управляє справами громади через 

магістрат на чолі з бурмістром. При цьому він також аналізує виборність 

радників міської ради та їх заступників на строк до шести років. При цьому, 

роз’яснюючи новели Закону, він зазначає, що кожних три роки переобирається 

половина радників та їх заступників по кожному виборчому округу, а на їх 

місце обираються нові радники і заступники. Разом з тим, як зауважує 

А. Горбачевський, Закон не забороняє повторно бути обраними на ці посади, 

однак не раніше, як через шість років [55, с. 159].  

Щодо організації магістрату, то тут до його складу входить бурмістр, 

його заступник і три асесори. Аналізуючи їх функціональні повноваження, 

А. Горбачевський вважає, що цілком доцільним є положення Закону про 
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посилення контролю над магістратом і бурмістром з боку громадської ради [55, 

с. 159].  

Разом з тим, завершуючи доктринально-професійний аналіз змісту 

Закону, А. Горбачевський акцентує увагу на тому, що закон істотно обмежив 

виборчі вимоги по відношенню до членів міської ради (радників), їх 

заступників та неплатних асесорів. На його думку, такий підхід, з одного боку, 

дає можливість обрання нефахових осіб на дані посади, а з іншого боку – 

потуратиме їх меншій відповідальності за справи громадські [55, с. 161].  

Окрема увага А. Горбачевського зосереджена на науковому аналізі змісту 

Закону від 19.03.1889 р., який також присвячений організації крайової та 

місцевої влади. До позитивних рис цього Закону він відносить також 

відповідальність органів влади, а особливо – відповідальність бурмістра не 

лише за виконання своїх власних обов’язків, а й за діяльність магістрату в 

цілому.  

Позитивним, на його думку, також є положення Закону про матеріальну 

основу місцевого самоврядування. А. Горбачевський позитивно оцінює норму 

про інвентаризацію громадської власності та її подальше закріплення у якості 

господарства громадського. При цьому інвентарний опис затверджується 

міською радою та передається у двох примірниках до повітового виділу. У 

свою чергу, повітовий виділ передає один примірник цього документа виділу 

крайовому [56, с. 189]. Тут варто погодитись із думкою А. Горбачевського, 

оскільки такий крок законодавців потенційно виключав можливість існування 

спорів з приводу майна між громадами.  

Об’єктом наукового аналізу з боку А. Горбачевського також стала 

фінансова основа громадського самоврядування, а особливо – питання 

формування бюджету. При цьому, як зазначив А. Горбачевський, функція по 

формуванню проекту бюджету покладена на магістрат, а подальше його 

затвердження здійснює міська рада. Далі схвалений бюджет та рахунки мали 

передаватись через повітовий виділ до виділу крайового [56, с. 189]. 
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А. Горбачевський вважає таку процедуру простою, зрозумілою і такою, що 

передбачає дотримання фінансової звітності та підпорядкованості.  

Окремий напрям наукових досліджень в рамках правничої комісії НТШ 

становила проблематика у сфері приватного права (цивільного, сімейного, 

господарського права та ін.). Одним з фундаторів розробки цивільно-правової 

проблематики в рамках НТШ став С. Дністрянський, який присвятив ряд 

наукових праць, зокрема: «Полагода шкоди з огляду економічного і 

соціального» (Львів, 1897) [92], «Австрійське право облігаційне» (Львів, 1901-

1909) [78; 79; 80], «Австрійське право приватне» (Львів, 1906) [81], «Опіки і 

курателі» (авторський рукопис, без дати) [89], «Табулярне засидження» (1910) 

[100], «Причинки до реформи приватного права в Австрії» (Львів, 1912) [95], 

«Цивільне право» (Відень, 1919) [101], «Річеве право» (Прага, 1923) [97], 

Повинність і ручення в модерному приватному праві (1926) [90], «Потреби 

нової системи приватного права» (1926) [93], «Старі й нові шляхи в науці 

приватного права» (1929) [99], «Нові шляхи українського приватного права» 

(1934) [88].  

У галузі цивільного права окрему увагу С. Дністрянський приділяє 

зобов’язальним відносинам і, відповідно, зобов’язальному праву. Він 

формулює власне розуміння терміну «зобов’язання», під яким розуміє правове 

відношення, через яке одна сторона (віритель – кредитор) має право вимагати, 

щоб друга сторона (боржник) виконала певні дії, що-небудь зробила («дала або 

надала»). Зобов’язання має свою ціль – задоволення вимоги вірителя 

(кредитора). Засобом до неї є дії боржника. Кожне зобов’язання, на думку 

вченого, має дві сторони: зовнішню і внутрішню. Функція зовнішньої сторони 

полягає у обов’язку боржника вчинити певні дії. А внутрішня вказує на ціль 

зобов’язання [88, с. 8]. Саме цим сторонам науковець надавав особливого 

значення при виясненні питань відповідальності. У різних народів і в різний 

період в основі зобов’язального права домінували зовнішня чи внутрішня 

сторона.  

Крім питань виконання зобов’язань, С. Дністрянський здійснив поділ 
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австрійського приватного права на окремі інститути. Австрійське приватне 

право своїми об’єктами  визнавало речі або дії. Отже, майнові права він, таким 

чином, поділяє на речові і зобов’язальні [88, с. 7].  

Виходячи з вищевказаного поділу майнових прав, С. Дністрянський 

здійснює розмежування облігаційного (зобов’язального) та речового права. На 

його думку, відмінність облігаційного і речового права полягає насамперед в 

об’ємі об’єкта. Об’єкт права речі – речове право, об’єкт права дії (право 

вимагати вчинення певних дій) – зобов’язальне право. В галузі цивільного 

права виділяє «маєткове право», яке, на його погляд, включає в себе 

облігаційне, речове та спадкове право [88, с. 7].  

Однак на цьому науковець не зупиняється та присвячує окремі наукові 

праці облігаційному (зобов’язальному) та речовому праву відповідно під 

назвами Австрійське право облігаційне» (Львів, 1901-1909) [93; 99; 88] та 

Річеве право» (Прага, 1923) [97], пропонуючи виділити їх у окремі підгалузі 

австрійського цивільного права.  

З приводу вищезазначених положень слід зауважити, що на сучасному 

етапі правового регулювання у чинному Цивільному кодексі України виділено 

окремі книги під назвами «Речове право» (Книга 3) та «Зобов’язальне право» 

(Книга 5), що цілком відповідає науковим поглядам С. Дністрянського з даної 

проблематики.  

Певний внесок у розвиток науки цивільного права здійснив 

О. Огоновський. До кола його наукових інтересів та наукових досліджень 

входили теоретичні проблеми у галузі цивільного права. Зокрема, у 1880 р. 

виходить друком його «Австрійске обще право приватне», низка наукових 

статей, а також фундаментальна монографія «Система австрийского права 

приватного. Науки загальні і право річеве» (1897), яка є актуальною для 

юристів і в наш час [21; 337].  

У своїй науковій праці «Австрійске обще право приватне» (1880) 

О. Огоновський дає визначення права приватного, зазначаючи, що «обще право 

приватне, то право обнимаюче норми дотичні всіх стосунків індивідуального 
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життя всіх одиниць» [337].  

Отже, даючи визначення приватного права, О. Огоновський основним 

критерієм його відмежування від інших галузей права вважає індивідуальне 

життя всіх суб’єктів. Це цілком логічно, оскільки якщо в основі публічних 

галузей права лежить суспільний (публічний) інтерес, то в основу приватного 

права – індивідуальний (приватний) інтерес.  

Разом з тим, одним з основних способів захисту приватних прав 

суб’єктів, їх індивідуальности, індивідуального життя він вважає позов [337].  

Отже, досліджуючи правову природу позову, О. Огоновський таким 

чином підводить до думки про зв'язок общого приватного (цивільного) права з 

судовим (цивільним) процесом, а також обґрунтовує позов, як один зі способів 

захисту приватних (цивільних) прав.  

Окрему увагу, як предмет наукових досліджень, становило також і 

авторське право, яке нині розглядається, як підгалузь цивільного права, а на 

той час лише проходило стадію формування.  

Проблеми авторського права обговорювались на засіданнях правничої 

комісії НТШ, а на індивідуальному рівні їх ґрунтовну розробку здійснив 

С. Дністрянський.  

Отже, приступаючи до висвітлення причин та передумов, які обумовили 

науковий інтерес правничої комісії НТШ до проблем авторського права, слід 

акцентувати увагу на тому, що системний підхід до регулювання відносин у 

сфері інтелектуальної власності та інтелектуальної творчої діяльності на 

міжнародно-правовому рівні заклала Бернська конвенція по охороні 

літературних та художніх творів 1886 р. Даний документ визначив головні 

принципи міжнародної охорони права. В основу положень Конвенції було 

покладено забезпечення охорони авторських прав у частині опублікування та 

перекладу їх творів. Більша частина європейських держав (за виключенням 

Росії та Австрії) приєдналася до рішень Бернської конвенції [103, с. 28]. 

Законодавчий орган Австрії не підтримав рішення Бернської конвенції та 

прийняв власний Закон «Про авторське право» 1895 р.  
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Проте прийнятий закон у своєму змісті містив чимало суперечностей. 

Зокрема, у ньому передбачалося, що авторське право спрямоване на 

забезпечення охорони матеріальних і ідеальних цінностей автора. Це 

положення фактично мало б забезпечити належний рівень виплат авторського 

гонорару. З іншого боку, в законі зазначалося, що духовне життя народу 

вимагає пільг щодо використання духовних творів. Тобто чим дешевші твори 

літератури, мистецтва, чим доступніші вони для широких мас, тим сильніший 

культурний розвиток. Це положення було спрямоване на обмеження авторських 

прав. І це не єдині суперечливі положення даного законодавчого акта. Звісно, 

що такий стан речей та колізійний характер правового регулювання обумовив 

потребу у пошуку науково обґрунтованих шляхів удосконалення правового 

регулювання відносин інтелектуальної власності та авторського права. Однак в 

науці австрійського права не було спеціального дослідження, присвяченого 

правомірності вирішення даної проблеми з врахуванням норм і принципів 

тогочасного міжнародного права.  

Саме тому, враховуючи усе вищенаведене, австрійське міністерство 

віроісповідань і освіти звернулось до Наукового товариства імені Шевченка у 

Львові з питанням підготовки реферату «в справі приступлення Австрії до 

Бернської унії про охорону авторського права літературного та артистичного» 

[40, с. 146]. Це означало, що НТШ мало здійснити наукове дослідження даної 

проблеми, а також сформулювати свої висновки стосовно можливості 

приєднання.  

У свою чергу, Історико-філософська секція НТШ, отримавши 

вищевказане звернення, направила його на розгляд «правничої комісії», яка 

вибрала референтом С. Дністрянського, доручивши йому дослідити це питання 

та підготувати по ньому висновок.  

4 квітня 1900 р. С. Дністрянський по завершенні дослідження проблем 

правового регулювання авторського права підготував реферат та зачитав його 

на спільному засіданні всіх трьох секцій НТШ і «правничої комісії».  

У процесі обговорення реферату С. Дністрянського в дискусії взяли 
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активну участь А. Менценський, М. Шухевич, О. Охримович, М. Павлик, було 

схвалено реферат С. Дністрянського [82, с. 1].  

Результатом системної та цілеспрямованої роботи С. Дністрянського над 

проблемами авторського права у складі правничої комісії НТШ стала наукова 

праця «Берненська унія і наше відношення до неї», виконана та опублікована у 

Львові в 1900 р. В цій роботі С. Дністрянський дає розгорнуту історію 

авторського права ХІХ ст., аналіз його еволюції від права видавця до права 

справжнього автора твору. 

Слід також акцентувати увагу і на тому, що у процесі підготовки даної 

наукової праці С. Дністрянський змушений був звернутися до міжнародного 

бюро в Берні за поясненнями. Далі, на основі власного дослідження, аналізу 

положень Бернської конвенції, положень австрійського законодавства з питань 

авторського права та роз’яснень міжнародного бюро в Берні він принципово 

виступив проти приєднання Австро-Угорщини до Бернської конвенції.  

В основному негативне враження на вченого справили положення  

Бернської конвенції про надання виключного права автору на переклад своїх 

творів. С. Дністрянський вважав, що в Австро-Угорщині не склалися ще такі 

суспільні відносини, щоб право перекладу можна було б зрівняти з правом 

опублікування [103, с. 50].  

С. Дністрянський також обґрунтував, що приєднання до Бернської 

конвенції причинить шкоду національним та культурним інтересам: «не можна 

у багатонаціональній Австро-Угорській державі з різними мовами, культурою 

надати привілеї чужим авторам за рахунок своїх». Саме тому він намагався 

теоретично обґрунтувати положення, які б відповідали тогочасним суспільним 

відносинам. Застосувавши свою теорію суспільних зв’язків, С. Дністрянський 

обґрунтував власну альтернативну концепцію авторських прав, яка за змістом 

істотно відрізнялась від положень Бернської конвенції.  

Враховуючи з обґрунтованої ним теорії суспільних зв’язків, 

С. Дністрянський розробив юридичну конструкцію регулювання авторських 

відносин за схемою «народ (народність) – автор твору». У цьому взаємозв’язку 
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на народність покладено обов’язок надавати допомогу своїм авторам та 

створити їм належні умови життя.  

В свою чергу, народ (народність) використовує твори духовної праці 

авторів і заінтересована, щоб їх діяльність була доступною для широких мас 

[103, с. 48; 293, с. 73].  

Досліджуючи наукові розробки С. Дністрянського з проблем авторського 

права,слід звернути увагу і на те, що він, акцентує увагу на створенні 

національних бібліотек та доступності цін на твори авторів. Вчений пропонує 

створити заклади, які б виступали посередниками між авторами та 

споживачами, забезпечували авторам постійну допомогу, видавали їх праці, 

підтримували авторів, що працюють для народної літератури. Це сприятиме 

розвитку суспільності, оскільки автори матимуть відповідне утримання для 

свого вдосконалення, а незначні ціни на їх твори сприятимуть розвитку 

культури, поширенню необхідних народу творів. 

С. Дністрянський відзначає «духовну» спрямованість праці автора (на 

відміну від рішень Бернської конвенції, в яких визнано автора як звичайного 

робітника, основа мета якого одержати найбільшу матеріальну вигоду). При 

цьому, духовні твори авторів С. Дністрянський визнавав результатом їх праці, 

яка потребує винагороди. Однак, на думку С. Дністрянського, праця не може 

перетворюватись на заробітництво, спрямоване на одержання максимального 

прибутку.  

Що ж стосується перекладів творів, то С. Дністрянський відзначає, що 

«духовний» твір автора має на суспільство вплив в оригіналі, переклад, копія, 

переробка не мають тої безпосередньої творчої сили. Тому весь дохід з 

оригіналу належить автору. Проте переклад є уже твором, до якого, крім 

автора, доклали свої сили інші. Тому не можна визнавати за автором такі самі 

права, як до оригіналу. Для народу працюють не лише автори, а й перекладачі 

чужих творів. Саме вони сприяють їх поширенню. З того виходить, що головна 

винагорода за переклади належить не авторам, а перекладачам [103, с. 55; 

292, с. 49].  
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На підтвердження своїх думок вчений відзначає, що оригінал твору 

необхідно визнати першоджерелом твору. Тому праця перекладача є 

другорядною. Одначе сам переклад має значення для народності, мовою якої 

він виготовлений. Тому оплачується праця перекладача, а не праця чужого 

автора.  

С. Дністрянський визначив дві основні причини, які свідчили проти 

приєднання до Бернської унії, – «національну і культурну». Як зазначав 

дослідник, «народи Австро-Угорської імперії перебували на значно нижчому 

рівні культури, як народи Західної Європи. Один із шляхів підвищення 

культурного рівня свого народу вчений вбачав в перевиданні творів іноземних 

авторів. Для підвищення культурного розвитку видавалися праці іноземних 

авторів. Приєднання до Бернської конвенції змусило б виплачувати значні 

кошти за видання та переклад творів зарубіжних авторів» [103, с. 50].  

Продовжуючи аргументацію положення про неприєднання до Бернської 

конвенції 1886 р., С. Дністрянський відстоює наступні позиції:  

1) на його думку, положення Бернської конвенції не відповідали 

тогочасним суспільним відносинам та могли принести шкоду, оскільки 

виданням книг займались національні інститути при матеріальній підтримці 

різних фондів. В той же час вони виплачують своїм авторам мінімальні 

винагороди. Всякі обмеження перекладів чужих творів, їх перевидань 

ускладнять видання книг, а виплати гонорарів чужим авторам значно 

підвищило б додаткові витрати на видання;  

2) він оспорив положення Бернської унії про те, що приєднання до її 

постанов дасть змогу впливати на якість перекладу твору. На думку 

С. Дністрянського, від того, що автор одержить плату за переклад, його якість 

не стане кращою. Навпаки, обмеживши «свободу перекладу», знизиться якість. 

Крім того, на переконання дослідника, переклад твору без дозволу автора не 

можна вважати не етичним, оскільки перекладач працює для своєї нації;  

3) на думку С. Дністрянського, вимогам соціальної етики найкраще 

відповідає такий стан, коли автор не має права на матеріальну винагороду за 
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здійснений переклад чужого твору [103, с. 54; 292, с. 35].  

Враховуючи вищевказані аргументи, С. Дністрянський прийшов до 

висновку, що положення австрійського авторського законодавства для 

тогочасних суспільних відносин Австро-Угорщини є більш прийнятними та 

практично значимими, ніж положення Бернської унії 1886 р.  

Таким чином, за дорученням НТШ у процесі дискусії з вченими-

юристами – членами правничої комісії НТШ, С. Дністрянський розробив 

цілісну концепцію авторського права, поклавши в її основу домінування 

національного авторського права над міжнародно-правовими засадами у цій 

сфері. Поєднуючи інтереси авторів та суспільства, сформулював основні 

завдання авторського права, які полягають у встановленні сприятливих умов 

для творчої діяльності авторів, забезпеченні доступності суспільству у 

результатах їх діяльності. Він вважав за необхідне створити заклади, які б 

виступали посередниками між авторами та споживачами, забезпечували 

авторам постійну допомогу, видавали їх праці, підтримували авторів, що 

працюють для народної літератури.  

Акцентуючи увагу на поєднанні приватного та публічного інтересу, 

С. Дністрянський визначив, що автори матимуть відповідне утримання для 

свого вдосконалення, а незначні ціни на їх твори сприятимуть розвитку 

культури, поширенню необхідних народу творів. Він також вперше 

обґрунтував поняття власності та застосував узагальнюючий термін «духовні 

твори» авторів, який аналогічний сучасному терміну «інтелектуальна 

власність».  

Окрема увага приділялась науковому аналізу праць та законопроектів, 

включаючи і проекти систематизованих актів, у сфері цивільного права. 

Зокрема, у критиці К. Левицького 1889 р. проаналізовано структуру та зміст 

проету Лукича та Семигиновського «Правотарь домовий» [197]. У процесі 

такого критичного наукового аналізу К. Левицький системно визначає його 

переваги та недоліки. Аналізуючи даний документ, він визначив наступні 

особливості:  
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1) у вступі, де мова йде про поділ прав та здатності набування прав 

взагалі, на думку К. Левицького, слід було б викласти у скороченій формі 

засади права приватного у зрозумілій та доступній для людей формі;  

2) у розділі «Право супруже» слід було б, на думку К. Левицького, 

акцентувати увагу на узгодженні правового режиму церковного та цивільного 

шлюбу;  

3) розділ, присвячений правам батьків (родичів) та дітей не містить, на 

думку К. Левицького, розмежування особистих та майнових прав. 

4) розділ «Про опіку і кураторство» не містив чіткого визначення прав 

опікунів та кураторів, а тому, на думку К. Левицького, потребував 

удосконалення;  

5) розділ «Право власності» К. Левицький вважає неповним, оскільки у 

ньому не визначено правовий режим нічийних та загублених речей;  

6) у процесі аналізу розділів «Про заставу» та «Сервітути», К. Левицький 

прийшов до висновку, що тут вміщені лише скорочені приписи, які потребують 

ясності та зрозумілості положень про речові права;  

7) позитивним, на думку К. Левицького, є розділ «Право спадкове», який 

відзначається докладністю;  

8) у процесі аналізу розділу «Спільність» К. Левицький зауважив, що, по-

перше, потребують деталізації положення про визначення межі прав 

співвласників, а по-друге – у цій сфері слід виділяти право матеріальне (самі 

права і межі їх здійснення) та право процесуальне (пов’язане з процесом 

здійснення та захисту прав співвласників);  

9) під час аналізу розділу «Умови» К. Левицький зробив висновок про те, 

що деталізації потребують умови дарування, зберігання, позички, а також 

контракти вигоди, управомочення, заміни, купівлі, найму, послуг, контракт 

супружий, право на компенсацію шкоди;  

10) що ж стосується розділу «Закріплення прав і обов’язків», то 

К. Левицький відзначив його позитивно (особливо – положення «Про задавненє 

і засидженє») [197, с. 76 – 77].  
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Проблематику сімейного права у своїх працях досліджували 

С. Дністрянський та В. Охрімович. Основні проблеми правового регулювання 

сімейних відносин висвітлені у таких працях С. Дністрянського, як «Заручини в 

австрійськім праві» (1899) [84], «O zareczynach w prawie austryackiem» (1899) 

[336], «Нові причинки до теорії заручин в новітнім праві» (1905) [87].  

Окремим предметом дослідження С. Дністрянського у сімейно-правовій 

проблематиці виступав інститут заручин. На думку вченого, «Заручини – це 

обітниця, але не одностороння обітниця, а договір» [84, с. 4]. Це означає, що 

заручини є двостороннім актом, а не одностороннім, як вважала частина 

сучасників С. С. Дністрянського.  

Далі, на думку науковця, за порушення умов заручин повинна наступати 

певна відповідальність. Як зауважив С. Дністрянський, «при відмові від 

заручин підлягає поверненню «дійсна шкода», яку понесла одна з сторін. Право 

на таке відшкодування належить стороні за наявності у неї поважної причини. З 

цього випливає, що сторона, яка довільно (без причини) відмовиться від 

заручин, повинна повернути другій стороні шкоду [84, с. 10-11].  

Варто зауважити, що питання про заручини та наслідки їх розірвання у 

схожій інтерпретації викладена у чинному Сімейному кодексі України.  

Особлива увага С. Дністрянського була зосереджена на врегулювання 

питань, що стосувались сімейно-правових відносин між громадянами різних 

держав, тобто у міжнародному законодавстві. На думку С. Дністрянського, 

загальноприйнятий на той час принцип батьківщини може бути застосовано 

тільки у відповідній комбінації з іншими системами. Він встановив, що у 

регулюванні сімейних правовідносин переплітаються різні системи 

міждержавного приватного права, зокрема:  

1) lex patriae (принцип батьківщини) і lex domicilii (принцип житла),  

2) lex territorii (принцип території) і lex fori (принцип місця судового 

розгляду справ).  

Проаналізувавши вищевказані обставини, С. Дністрянський зробив 

висновок про те, що у міжнародному праві у процесі регулювання сімейних 
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відносин має домінувати переважне право lex patriae (принцип батьківщини) 

обох з подружжя [96, с. 3].  

Вищевказані підходи С. Дністрянського щодо особливостей правового 

регулювання шлюбно-сімейних відносин, наявності іноземного елемента у цих 

стосунках дали йому можливість зробити висновок про необхідність 

виокремлення сімейного права в окрему галузь правового регулювання.  

Проблематику сімейного права також досліджував В. Охрімович. Однак, 

на відміну від С. Дністрянського, який акцентував увагу на пошуку нових 

шляхів правового регулювання у цій сфері, В. Охрімович в основному 

акцентував увагу на правових звичаях та історичних традиціях як основи для 

регулювання сімейних відносин. Він став одним з нечисленних українських 

правників, який підтримував теорію матріархату. Він присвятив цій темі працю 

«Значення малоруських весільних обрядів в історії еволюції сім’ї» (1891) [246]. 

Розкриваючи виняткову роль жінок у весільній обрядовості, аналізуючи 

особливості українського звичаєвого права, фольклорні мотиви і численні 

етнографічні матеріали, учений дійшов висновку про існування в історичному 

минулому українців доби панування жіноцтва, виразні залишки якої збереглись 

в українській культурі навіть наприкінці XIX ст. [246, с. 48-49].  

Досліджуючи правовий звичай одруження, В. Охрімович встановив, що 

під час весілля при повторному одруженні вдови, як правило, за таких обставин 

весільний обряд значно скорочувався, зводився до мінімуму, обходились, 

зазвичай, лише церковним шлюбом та невеличким частуванням. Бо здатність 

вдови заподіювати нещастя дивним чином передається і вдовиченкам. Вважали, 

що «кожда женщина може і по кілька разів в житю вінчатися; однак тілько один 

раз може своє весілє обходити, бо тільки один раз вона стає з дівчини жоною» 

[247, с. 388–389].  

В. Охрімович, досліджуючи правові звичаї у сімейному праві, акцентує 

увагу на важливості залучення фольклорних джерел до вивчення явищ 

звичаєвого права. Він же демонструє приклади успішного застосування аналізу 

фольклорних матеріалів для з’ясування звичаєво-правових поглядів [248, с. 6].  
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Проблематика розвитку трудового права мала місце у наукових 

дослідженнях С. Дністрянського та Є. Олесницького. Що ж стосується 

наукового обґрунтування С. Дністрянським питання про існування трудового 

права як самостійної галузі, то у процесі дослідження австрійського приватного 

права він встановив, що ряд відносин не врегульовано нормами права.  

На думку С. Дністрянського, економічні умови привели до того, що праця 

стала головним чинником суспільного життя в Австрії і найсильнішим 

стимулом правового обороту, предметом «вільної» угоди між сторонами, 

кінцевим та природним наслідком якої було здійснення оплати працедавцем. 

Оскільки ж правове регулювання праці, права і обов’язки працівників 

обумовлювались угодою сторін, то через це окремих норм трудового 

законодавства не існувало. А отже, трудові відносини регулювалися лише за 

допомогою цивільного права (у першу чергу – нормами зобов’язального права). 

Договір найму виступав як цивільно–правова угода, предметом якої був 

особливий товар – робоча сила. На той час не було окремих нормативних актів, 

які б регулювали трудові правовідношення [80, с. 437].  

За результатами ґрунтовного наукового аналізу вчений прийшов до 

висновку про те, що система регулювання умов «робочої угоди» не відповідала 

існуючим умовам праці («робітничим умовам»).  

С. Дністрянський зосередив увагу на диференціації як самих умов праці, 

так і на наявності доволі різноманітних категорій працюючих (торговельних 

працівників, гірників, працівників лісу і т. д.), що, у свою чергу, ще й 

обумовлювало потребу у застосуванні різних правових режимів регулювання 

праці. Отже, об’єктивно виникала потреба в спеціальних законах для окремих 

робітничих класів, оскільки загальні норми цивільного права не можуть 

регулювати такого комплексу відносин [95, с. 65-66].  

На думку вченого, слід утриматися від заміни застарілих норм, що 

регулюють умови праці робітників, а необхідно прийняти нові закони для 

регулювання нових суспільних відносин [95, с. 67]. Саме так С. Дністрянський 

вперше обґрунтовує потребу виокремити правове регулювання праці в окрему 
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галузь права.  

Питання, пов’язані з правовим регулюванням праці, також досліджував 

Є. Олесницький. Проблемам правового регулювання трудової діяльності 

присвячені його праці «Нові робітничі закони в Австрії» (1888) та «Приватне 

право та інтереси убогих класів». При цьому, використовуючи свої правничі та 

економічні знання, Є. Олесницький не лише досліджував правовий статус 

різних категорій населення, включаючи і працівників, а й з позицій 

адвокатської практики аналізував зміст робітничого законодавства, яке на той 

час ще входило до структури приватного права [288, с. 118-119].  

Крім проблем правового регулювання праці, до кола наукових інтересів 

Є. Олесницького входили проблеми фінансового (в т. ч. й податкового) права. 

Підтвердженням цього є такі наукові праці, як «Новий податок з горілки та 

інтереси пропінації», «Примусова асекурація» (Обов’язкове страхування), 

«Крайовий консумпційний податок як средство зменшення недобору в краєвім 

фонді» (обидві — 1887); [319, с. 625].  

Проте особливе науково-методологічне значення має наукова праця 

Є. Олесницького «Викупно права пропінації» [236]. У даній публікації 

Є. Олесницький обґрунтував, що право пропінаційне є інституцією публічного 

права, а не права приватного, незважаючи на її речовий характер [236, с. 99].  

Обґрунтовуючи сутність права пропінації, як публічно-правової 

інституції, Є. Олесницький обґрунтовує значимість державного регулювання у 

цій сфері, а також важливість пропінаційного законодавства крайового [236, 

с. 102].  

Серед наукових доробок членів НТШ присутні також розробки з 

земельного права. Таку проблематику досліджував О. Кониський. Здійснюючи 

науковий аналіз права власності на землю, вчений відзначив, насамперед, 

відсутність джерел, які б підтверджували її існування, а також саму наявність 

землеустрою, земельних правовідносин. Він зауважував, що літописи та інші 

джерела переважно не містили відомостей про це. Він підтримував існуючі 
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думки науковців про існування лише громадської (общинної) власності на 

землю.  

О. Кониський дослідив три теорії про громадську (общинну) власність на 

землю:  

1) родова (німецька), яку підтримували Еверс і російський історик 

С. Соловйов.  

2) общинна теорія, яку підтримувала школа московських слов’янофілів. 

Вони доводили, що право земельної власності здійснювалось «общиною», 

тобто товариством кількох власників землі.  

3) теорія так званого задружного побуту, яку запропонував Ф. Леонтович. 

За даною теорією задруга є суспільством, яке поєднане і родовою 

спорідненістю, і єдністю прав на землю, майно чи худобу.  

Здійснивши науковий аналіз вищевказаних теорій, О. Кониський 

прийшов до думки, що «за часу удільно-вічового у предків наших земельна 

власність була громадська [169, с. 90]». У цьому був переконаний і 

М. Владимирський-Буданов, який наголошував, що в давніші часи «майже 

немає слідів приватної власності, зрозуміло, поземельної» [38, с. 228].  

На наш погляд, важко погодитись з О. Кониським у питаннях 

заперечення ґенези приватної власності на землю на українських землях, тим 

більше в умовах утвердження принципу багатоманітності форм власності та 

господарювання на землі.  

Разом з тим, обґрунтовані ним положення щодо громадської власності 

містять певну наукову цінність у частині визначення правового режиму 

земельних ділянок загального користування, права спільної сумісної власності 

(тобто без наперед визначених часток) тощо.  

Окремий напрям наукових досліджень О. Кониського, як члена НТШ, 

становлять його дослідження проблем судочинства. Зокрема, здійснюючи 

оцінку судової реформи 1864 р., О. Кониський вважає, що будь-які 

перетворення державних і громадських установ держави, включаючи і органи 

судової влади, були зумовлені тогочасними суспільними потребами. 
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О. Кониський хоча і не схвалював пережитків судочинства попередньої епохи 

(так званого феодально-кріпацького судочинства), він також констатував 

недоліки нової судової реформи, зокрема:  

а) обмеженість судової реформи;  

б) неоднаковість захисту інтересів різних станів;  

в) недоліки процедури висунення позову щодо образи гідності та його 

забезпечення судовим розглядом.  

Розуміючи характер вищевказаних проблем, О. Кониський пропонував 

шляхи їх розв’язання.  

Окрему увагу у наукових дослідженнях вченого отримали також етичні 

засади судочинства. О. Кониський акцентував увагу на тому, що «суддя – слуга, 

а не лакей правосуддя» [166, с. 2].  

Цю ж думку обґрунтовують і сучасні дослідники, які називають головним 

призначенням судової влади функцію охорони членів суспільства, їхніх прав та 

інтересів від будь-якого свавілля (як від свавілля громадян, так і від 

неправильних дій самої держави, її органів, посадових осіб).  

Що ж стосується втілення обґрунтованих О. Кониським етичних засад 

судочинства, то вони знайшли часткове закріплення у Кодексі суддівської 

етики та є актуальними і в даний час.  

Дослідження проблем кримінального права та кримінального процесу в 

рамках правничої комісії НТШ здійснював П. Стебельський. У цій царині ним 

підготовлено наукові праці «Австрійський процес карний» (1900, 1901), «Студії 

над карним процесом» (1891), «Зі статистики злочинності в Галичині» (1893), 

«Неповнолітні злочинці в світлі нових напрямів у карному праві» (1895), 

«Австрійське карне судочинство» (1913), «Австрійське карне право» (1897, 

1903, 1912, 1914) [12, с. 62].  

Крім наукових досліджень, він також забезпечував сприяння іншим 

вченим-правникам у наукових дослідженнях та в оприлюдненні їх результатів 

(зокрема, сприяв О. Огоновському у виданні наукової праці «Система 

австрійського приватного права» (1897 р.) [12, с. 63].  
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Окремим аспектам процесуального права присвятив увагу К. Левицький у 

своїй праці «Про новий цивільний процес в Австриї» [192]. Він в цілому 

позитивно характеризує реформовану систему цивільного судочинства, у якій 

діють суди повітові (для торгівельних і морських справ), суди окружні і 

крайові, суди крайові вищі і найвищий трибунал судовий [192, с. 5].  

Незважаючи на загальну позитивну оцінку такої системи, К. Левицький 

також зауважив, що термінологія аналізованого ним закону про новий процес 

цивільний є малозрозумілою і неоднозначною. Тому, враховуючи вищесказане, 

розроблений закон повинен бути підданий змінам [192, с. 26].  

К. Левицький також акцентує увагу на судовій практиці по захисту прав 

цивільних. Зокрема, у своїй публікації «З права цивільного» він акцентує увагу 

на суперечності судових рішень по різних інстанціях з питань визнання права 

власності, а особливо – визнання права на землю та пов’язаного з ним права 

посідання. При цьому основним об’єктом наукового дослідження стали судові 

справи стосовно питань табулярної та фізичної власності (тобто юридичної і 

фактичної), засидження (набувальної давності) тощо [189, с. 40].  

 

 

3.2 Викладацька та науково-організаційна діяльність юристів – 

членів НТШ у контексті розвитку українського правознавства  

Важливе значення для характеристики діяльності правничої комісії НТШ 

також має науково-викладацька та науково-педагогічна діяльність її членів. З 

цього приводу слід зауважити, що особисті здобутки її членів з даних напрямів 

діяльності безпосередньо впливали на загальний результат діяльності самої 

правничої комісії НТШ. Тому дане питання потребує додаткового дослідження.  

Аналіз науково-викладацької та науково-організаційної діяльності 

С. Дністрянського дає можливість встановити, що його становлення, як 

наукового та науково-педагогічного працівника, пройшло на базі юридичного 

факультету Віденського університету, який він закінчив у 1893 р. [72]. А вже 27 

листопада 1893 р. С. Дністрянський отримав науковий ступінь доктора 
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австрійського права [73, арк. 1]. 04 липня 1894 р. С. Дністрянському присвоєно 

звання доктора політичного права, а 07 грудня цього ж року – ступінь доктора 

юридичних наук [71, арк. 1; 74, арк. 1]. У 1895-1896 рр. він підвищував 

кваліфікацію в Берлінському та Лейпцігському університетах на стипендію 

австрійського Міністерства релігії та освіти [75, арк. 1 – 6; 292, с. 24 – 25].  

Формування С. Дністрянського, як наукового та науково-педагогічного 

працівника, дало йому можливість у подальшому ефективно здійснювати 

науково-педагогічну та науково-організаційну діяльність у складі правничої 

комісії НТШ на західноукраїнських землях. Така його діяльність у рамках 

правничої комісії НТШ розпочалась з 1899 року, коли він став дійсним членом 

НТШ. Його науково-організаційна діяльність наприкінці ХІХ – на початку ХХ 

століття проявилась у наступному:  

1) виконання обов’язків заступника голови правничої комісії НТШ 

(з 1900 року), а згодом – головування у правничій комісії НТШ (з 1901 року) 

[77, с. 28];  

2) редагування наукових видань «Часопись правнича» (згодом – 

«Часопись правнича і економічна» (1900-1909, 1912), «Правничий Вісник» 

(1910 – 1913);  

3) започаткування серії «Правнича бібліотека», яку було видано у 

чотирьох томах.  

Науково-викладацька діяльність С. Дністрянського була пов’язана з 

викладанням цивільного (зобов’язального і річевого права) у Львівському 

університеті. Спочатку, як зауважив К. Левицький, «С. Дністрянського 

допущено на доцента, а пізніше на надзвичайного професора…» [194], а також 

подальше очолювання кафедри цивільного права у даному вищому 

навчальному закладі.  

Науково-організаційна та науково-адміністративна діяльність 

С. Дністрянського продовжилась в еміграційний період його діяльності. Це 

проявилось у наступному:  
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1) участь у заснуванні Українського Вільного університету. З 1921 р. 

С. Дністрянський став першим деканом факультету права і політичних наук 

Українського Вільного університету, а у 1921-1922 рр. – його ректором. У 

подальшому у 1923 р., 1933-1935 рр. він обіймав посаду проректора 

Українського Вільного університету [104, с. 551];  

2) співпраця з Українською господарчою академією у Подебрадах та 

Українським науковим інститутом у Берліні;  

3) його заочне обрання дійсним членом Всеукраїнської академії наук по 

кафедрі цивільного права і політики.  

Слід також зауважити, що у цей період також продовжувалась у його 

науково-викладацька діяльність. Зокрема, С. Дністрянський здійснював 

викладання цивільного права у Німецькому університеті в Празі у 1929-1933 

рр., у Празькій Вільній школі політичних наук у 1928-1930 рр. [217, с. 508-509].  

Варто також зауважити, що свої особливості мала науково-викладацька 

діяльність М. Зобківа – дійсного члена НТШ з 1899 року. Здобувши ступінь 

доктора права, М. Зобків здійснював читання лекцій на правничому факультеті 

Львівського університету з цивільно-правових дисциплін на українській мові 

[331, с. 39 – 40].  

Однак викладання українською мовою навчальних дисциплін не 

підтримувалось польською та австрійською владою, а тому йому довелось 

переїхати до Боснії, здійснювати викладацьку діяльність у Загребському 

університеті та забезпечувати викладання цивільного і римського приватного 

права хорватською мовою, перебуваючи на посаді приватного доцента 

австрійського цивільного права [4, с. 196 – 197; 20, с. 55-56].  

Що ж стосується науково-педагогічної діяльності М. Лозинського, то 

вона найяскравіше проявилась у 1921-1927 рр., коли він викладав міжнародне 

право, обіймаючи посаду професора міжнародного права в Українському 

Вільному Університеті у Празі [340, арк. 1]. Як і значна частина членів НТШ та 

його правничої комісії, він змушений був емігрувати за кордон і там 

продовжувати свою наукову та науково-педагогічну діяльність. І лише у 1927 
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році радянська влада дозволила йому повернутись в УРСР. Після цього він 

продовжив свою науково-викладацьку діяльність у Харкові на базі Інституту 

народного господарства. Він очолив кафедру права у даному вищому 

навчальному закладі [255, с. 226].  

Як і С. Дністрянський та М. Зобків, представником цивільно-правової 

науки та викладачем цивільно-правових дисциплін також був О. Огоновський. 

Вже з 1872 р. він працює асистентом на кафедрі цивільного права Львівського 

університету та виконує габілітацій не дослідження під керівництвом 

Івана Добрянського і, як наслідок, до 1882 року отримує ступінь доктора права 

та вчене звання професора, забезпечуючи викладання права приватного 

(цивільного права), а особливо – зобов’язальних засад приватного права та 

звичаєвих засад. Далі його науково-викладацька діяльність тісно переплітається 

з науково-організаційною. Це знайшло свій вияв у наступному:  

1) керівництво кафедрою цивільного права з українською викладовою 

мовою у Львівському університеті (1882 – 1891 рр.);  

2) виконання обов’язків деканом юридичного факультету Львівського 

університету (з 1886 р.) [261, с. 5].  

Певними особливостями характеризувалась і педагогічна та науково-

педагогічна діяльність В. Охрімовича. Таку його діяльність можна умовно 

диференціювати на два етапи:  

1) поєднання педагогічної та адміністративно-педагогічної діяльності. Це 

виразилось у тому, що у 1919 – 1920 рр. В. Охрімович був учителем середньої 

школи в Мелітополі і завідувачем народної освіти в Мелітопольському повіті;  

2) перехід до науково-викладацької діяльності та управління у сфері 

вищої школи. Зокрема, з 1920 по 1925 рр. він був деканом правничого 

факультету Українського таємного університету [150, с. 155 – 156].  

Варто також відзначити багатогранність науково-педагогічної діяльності 

В. Старосольського, який здобув право на викладацьку діяльність, отримавши у 

1903 році ступінь доктора права у Львівському університеті [336, арк. 58]. Він 
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поєднував викладання в українських та зарубіжних вищих навчальних 

закладах. Це, зокрема виявилось у тому наступному:  

1) ведення правничих студій в Берлінському, Ґрадському та 

Гейдельберзькому університетах у 1903-1912 рр.;  

2) отримання у 1918 році звання професора Українського державного 

університету в Кам'янці-Подільському та продовження подальшої викладацької 

діяльності на базі цього вищого навчального закладу [232, с. 293; 233, с. 377].  

Науково-педагогічну діяльність у галузі викладання навчальних 

дисциплін кримінально-правового спрямування здійснював П. Стебельський. 

Він, як і С. Дністрянський та В. Старосольський, зумів поєднати габілітацію та 

викладацьку діяльність як на українських землях, так і за кордоном. З одного 

боку, з 1874 по 1878 роки він здобував вищу освіту на юридичному факультеті 

Львівського університету, а з іншого боку – у 1879 р. він отримав у 

Краківському університеті ступінь доктора права [22, с. 60-61].  

Незважаючи на габілітацію на базі Краківського університету,з 1888 р. 

він продовжує науково-викладацьку діяльність у Львівському університеті та 

пов’язує з ним свою педагогічну та наукову кар’єру, зокрема:  

1) робота на посаді асистента кафедри карного права у Львівському 

університеті (з 1888 р.);  

2) зайняття посади надзвичайного професора кафедри карного права і 

процедури (з викладовою руською мовою), а згодом – обрання його 

завідувачем даної кафедри [22, с. 60; 12, с. 62 – 63].  

Варто також акцентувати увагу на викладацькій діяльності 

В. Вергановського, який успішно поєднував науково-адміністративну та 

науково-педагогічну діяльність. При цьому його становлення, як науковця і 

педагога, започатковане на базі юридичного факультету Львівського 

університету, який він закінчив у 1898 році. Подальше підвищення кваліфікації 

він проходив у 1904 – 1905 рр. на базі Берлінського та Віденського 

університетів.  
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Після цього у 1908 році він знову повертається до Львова, де отримує 

вчене звання та посаду приват-доцента кафедри цивільного процесу 

Львівського університету з правом викладання навчальних дисциплін, 

пов’язаних з «гражданським судовим процесом» (тобто з правом викладання 

цивільного процесу) [33].  

Слід зазначити, що його викладацька діяльність тісно перепліталась з 

адміністративно-науковою, що виразилось у наступному:  

1) отримання посади професора правничого факультету Українського 

таємного університету у Львові (1919-1925 рр.);  

2) зайняття посади деканом правничого факультету Українського 

таємного університету у Львові (1919-1921 рр.);  

3) керівництво правничою комісією НТШ та виконання функцій 

головного редактора «Збірника Правничої комісії», який виходив у 1925-1929 

рр. [33].  

Подальше поєднання викладацької та науково-організаційної діяльності 

В. Вергановського відбувалось у період з осені 1939 року по 1941 рік, коли він 

працював на юридичному факультеті Львівського університету. Протягом 

даного періоду В. Вергановський, будучи викладачем цивільного процесу, 

також виконував функції заступника декана та завідувача кафедри цивільного 

процесу.  

Варто відзначити успішність виконання ним вищевказаних функцій, 

оскільки у 1940 році ВАК СРСР без захисту дисертації присвоїв 

В. Вергановському ступінь доктора юридичних наук і надав звання професора 

[33].  

Викладацькою та науково-організаційною діяльністю на міжнародному 

рівні відзначався дійсний член НТШ Цюцюра Теодор Богдан Вікторович. 

Основа для продуктивної діяльності Т. Цюцюри на науково-педагогічній ниві 

була закладена під час навчання в Академії закордонної торгівлі у Львові в 

1937-1939 рр., на юридичному факультеті Львівського університету (1938-1941 

рр.) та Баварського університету (1945-1948), на факультеті права та суспільно-
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економічних наук Українського вільного університету в Мюнхені (1945-1949 

рр.). Тільки після цього домінуюча роль належала науково-організаційній та 

викладацькій діяльності. Науково-організаційна діяльність Т. Цюцюри 

включала:  

1) виконання функцій секретаря факультету права і суспільно-

економічних наук Українського Вільного Університету (1945-1948 рр.);  

2) перебування на посаді головного секретаря Українського Вільного 

Університету (1948-1950 рр.);  

3) виконання функцій голови відділу (декана факультету) політичних 

наук (1969-1986 рр.);  

4) обіймання посади ректора Українського Вільного Університету (1986-

1992 рр.) [12, с. 69].  

Що ж стосується викладацької діяльності, то, здобувши у 1949 році 

ступінь доктора права, він забезпечував викладання міжнародного публічного 

права та порівняльного правознавства спочатку на базі Українського Вільного 

Університету в м. Мюнхені, а згодом – в Новій школі соціальних досліджень 

Фундації Форда у м. Нью-Йорку. Далі з 1962 по 1986 рр. Т. Цюцюра працював 

на посаді професора Галіфакського університету в Канаді, де забезпечував 

викладання історії політичних і правових учень [12, с. 69].  

Слід також зауважити, що науково-організаційна діяльність 

здійснювалась не лише на індивідуальному, а й на колегіальному рівні, тобто на 

рівні правничої комісії чи всього НТШ. До таких основних напрямів діяльності 

можна віднести:  

1) науковий аналіз та наукова експертиза правничою комісією НТШ 

актів законодавства. Прикладом цього є те, як австрійське міністерство 

віроісповідань і освіти звернулось до Наукового товариства імені Шевченка у 

Львові з питанням підготовки реферату «в справі приступлення Австрії до 

Берненської унії про охорону авторського права літературного та 

артистичного» [40, с. 146]. Після отримання такого листа історико-філософська 

секція НТШ направила його на розгляд «правничої комісії», яка доручила 
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С. Дністрянському дослідити це питання та підготувати по ньому висновок. 4 

квітня 1900 р. С. Дністрянський по завершенні дослідження проблем правового 

регулювання авторського права підготував реферат та зачитав його на 

спільному засіданні всіх трьох секцій НТШ і «правничої комісії». Висновок 

щодо приєднання до Берненської унії був негативним;  

2) організація вищих навчальних закладів та інших освітніх установ. 

Свідченням цього є участь НТШ та його правничої комісії у створенні 

Українського таємного університету у м. Львові у 1921 році. З ініціативи 

дійсних членів Наукового товариства ім. Шевченка було обрано перший сенат 

українського університету, деканів та заступників. Першим ректором 

університету став В. Щурат (голова НТШ), а деканом правничого відділу –

Вергановський [338, арк. 2-3]. Слід також зауважити, що НТШ та його 

правнича комісія також стояли у витоків відкриття Українського Вільного 

Університету у 1921 р., де максимальне сприяння його створенню здійснював 

президент Чехословацької республіки Томаш Масарик, який також був дійсним 

членом НТШ [47, с. 67-68];  

3) організація міжнародного наукового співробітництва. Наприклад, у 

1904 році львівські вчені С. Дністрянський та К. Левицький були делегатами 

від правничої комісії НТШ на з’їзді чеських правників, утвердивши тим самим 

наукові зв’язки з чеськими науковцями, а також мали зустріч з вченими із 

Загреба і Бєлграда та уклали з ними домовленості про співпрацю [269]. Крім 

того, в 30-х рр. ХХ ст. Організаційна Комісія Українського Правничого З’їзду в 

Празі надіслала до правничої комісії НТШ запрошення для її членів на з’їзд, 

датоване 28.06.1933 р., з повідомленням про те, що з’їзд відбудеться 04-

06.10.1933 р. [335, арк. 1]. З югославськими (зокрема – хорватськими) вченими 

правнича комісія НТШ також налагодила міжнародні зв’язки на колегіальному 

рівні через М. Зобківа [4, с. 196 – 197; 20, с. 55-56] тощо.  
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3.3 Видавнича діяльність юристів-членів НТШ її вплив на 

формування національної правової думки  

Видавнича діяльність НТШ в цілому та правничої комісії у його складі 

зокрема була важливою частиною статутної діяльності. Зі змісту Статуту НТШ 

у редакції від 1898 р. випливає, що перед Товариством і його структурними 

підрозділами були визначені наступні шляхи розвитку української науки:  

1) наукові досліди: а. з філології і етнографії — руської і славянської, з 

історії українсько-руського письменства і штуки [мистецтва]; б. з історії, 

географії і археолоґії України-Руси, а також з наук філософічних, економічних і 

правничих; в. з наук математичних, природописних і лікарських;  

2) відчити і розмови наукові;  

3) з’їзди учених, літератів і артистів, наукові подорожі і екскурсиї;  

4) видавання наукових видавництв періодичних і неперіодичних;  

5) премії і підмоги ученим і літератам;  

6) удержування бібліотеки і музея;  

7) удержування власної книгарні і друкарні» [300].  

Отже, п. 4 (видавання наукових видавництв періодичних і 

неперіодичних), п. 6 ( у частині удержування бібліотеки) та п. 7 (удержування 

власної книгарні і друкарні) юридично закріплювали у Статуті НТШ обов’язки 

Товариства та його структурних підрозділів у сфері розвитку видавничої 

діяльності та бібліотечної справи з метою розвитку української науки та 

збереження її основних здобутків.  

Якщо говорити про наукові дослідження в правовій сфері, які 

здійснювались в рамках НТШ, то їх відображенням виступають видання та 

публікації того періоду як самого Товариства, так і його членів. При цьому їх 

ми умовно можемо розділити на науково-теоретичні та практичні, оскільки 

діяльність Правничої комісії історично-філософічної секції здійснювалась як у 

напрямку дослідження державно-правового розвитку України в різні періоди, 

так і практичному напрямку – на сторінках видань комісії друкували переклади 
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на українську мову та роз’яснення актів австро-угорського законодавства, що 

спряло підвищенню рівня правової культури українського населення [65, с. 70].  

Як зазначає з цього питання З. І. Зайцева, серед правників-членів НТШ 

переважали практикуючі юристи (адвокати), котрі більш тяжіли до досліджень 

чинного законодавства в практичній площині. Відповідно, їх праці носили 

скоріше інформаційний, ніж науковий характер. Науковці-юристи становили 

меншість, а з-поміж них професорами Львівського університету були лише 

П. Стебельський та С. Дністрянський. Крім того, на юристів також було 

покладено розробку економічної проблематики, оскільки відповідні кафедри 

університету на той час перебували у складі економічного факультету [129, с. 

105-106; 128, с. 272;]. Не випадково, журнал, який видавався при ІФС з 1900 р., 

мав назву «Часопись правнича та економічна».  

Одним з перших власне наукових видань-доробків НТШ став «Німецько-

руський словар висловів правничих і адміністраційних» (1893 р.) за редакцією 

К. Левицького [228]. Значна кількість історико-правничих праць була 

опублікована в головному друкованому органі товариства – «Записках 

Наукового товариства імені Шевченка», які видавались з 1892 р. (перший 

редактор – Ю. Целевич. До другої світової війни всього було видано 155 томів 

[252, с. 49].  

Після Першої світової війни видання «Записок НТШ» продовжувалось, 

вони поділялись на дві серії: «Праці історико-філософської секції» (ред. 

І. Крип’якевич, 1924-1937 рр.) та «Праці філологічної секції» [57].  

З вказаним тісно пов'язаний інший важливий напрямок діяльності НТШ – 

видання фахових періодичних видань та збірників. Перший періодичний 

правовий журнал на західноукраїнських землях під назвою «Часопись 

правнича» почав щомісячно виходити з 01.04.1889 р., це було заслугою 

К. Левицького, А. Горбачевського, Є. Олесницького, О. Огоновського, 

С. Федака та М. Шухевича. Він мав на меті поширювати і пропагувати правові 

знання серед українського населення. Як зазначав К. Левицький у вступному 

слові до першого випуску, «це перша проба нашої наукової сили полі 
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правознавства, а також на полі розвитку нашої правничої термінології» [265, с. 

492]. У 1891 р. цей часопис було передано під егіду НТШ, а 1894 р. він почав 

виходити як друкований орган ІФС НТШ [129, с. 166-167]. 

Протягом десяти років незмінним редактором «Часописі правничої» був 

Кость Левицький. Хоча деякі скептики й «віщували», що журнал припинить 

своє існування вже до кінця року, однак їхні «пророцтва» не збулися. 

Незважаючи на брак дописувачів, матеріальні та поліграфічні труднощі, 

журнал до 1892 р. щомісяця виходив на 16-ти сторінках [12, с. 12-13].  

З 1894 р. він видавався раз у квартал як орган історично-філософічної 

секції та отримав підзаголовок «Розвідки правничі секції історично-

філософічної» і призначався для юридичних публікацій членів історично-

філософічної секції [128, с. 271]. На шпальтах часопису, як органу історико-

філософської секції НТШ, публікувалися як наукові праці вчених-юристів, так і 

практичні статті західноукраїнських адвокатів, які складали більшість серед 

правників-членів НТШ.  

Серед наукових праць, опублікованих у часописі, були, зокрема, 

габілітаційні (на здобуття права викладання в університеті) праці М. Зобківа 

(1898 р.) та С. Дністрянського (1899 р.), дослідження з питань статусу 

української мови Б. Рожанського «Руська мова на правничім відділі 

Львівського університету», С. Дністрянського «Права руської мови у 

Львівському університеті» (1901 р.) та ін. [129, с. 166-167].  

У «Часописі правничій» вперше в Галичині надруковано визначну 

пам'ятку давнього українського права – «Руську правду». В журналі 

публікували свої праці як західноукраїнські українські правники того часу: 

К. Левицький, С. Дністрянський, П. Стебельський, так і вчені з 

Наддніпрянської України, зокрема М. Володимирський-Буданов («Начерк 

родинного права Литовської Руси XVI в.», 1895 р.) [106].  

Що стосується статей практичного спрямування, то можна згадати 

публікації «Дещо про новий закон громадський для 30 більших міст галицких і 

єго становище в системі краєвого законодавства громадського» (1889) 
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А. Горбачевського, «Про закон супружий в Угорщині» (1894), «Заручини в 

австрійськім праві» (1899) С. Дністрянського, «В справі нашої правничої 

термінології» (1889), «Новий закон пресовий в Австрії» (1894), «До питання 

про відносини службові учителів шкіл середніх» (1895) К. Левицького та інші 

[118].  

У 1889-1890 рр. «Часопись правнича» виходила щомісячно, у 1891–1895 – 

щоквартально, а з 1896 р. до 1900 р. – один раз на рік [118].  

У 1900 р. часопис змінює свою назву і редактора, він почав виходити під 

назвою «Часопись правича та економічна». Зайнятий політичними справами, 

К. Левицький залишає посаду редактора журналу, а новим редактором стає 

завідувач кафедри цивільного права Львівського університету професор 

С. Дністрянський.  

До кінця 1907 р. журнал виходив, як орган історично-філософічної секції 

НТШ, під назвою «Часопись правнича і економічна». Про мету і завдання 

часопису в «Передмові» до першого тому зазначалося: «Она [часопись] 

обійматиме всі галузі суспільних наук, яка права, економіки і т. и. і буде 

старатися в научній роботі згуртувати всі наші правничі сили, або відповісти 

всім завданням, які мають сповнювати суспільні науки в умовім житю 

народу...». С. Дністрянський наголошував, що «ми нарід без державної і 

національної самостійності, не маємо свого питомого законодавства, до якого 

могла-б нав’язувати наука права… Проте ми не можемо лишатися цілком 

позаду… мусимо пізнати наше державно-правне відношенє до тих держав, в 

яких маємо право горожаньства, мусимо плекати права нашої народности…» 

[311].  

У рубриці «Практика судова» висвітлювалися рішення Трибуналу 

державного і державної влади в Галичині, найвищого Трибуналу судового, 

Трибуналу касаційного і Трибуналу адміністраційного.  

Постійна рубрика «Замітки літературні» друкувала оцінки, рецензії та 

огляди за розділами «Історія і філософія права», «Право економічне», «Право 

приватне», «Право карне і процес карний» тощо. У рубриці «Бібліографія» 
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оприлюднювалася інформація про нові правничі видання і короткі анотації до 

них [118].  

У 1902 р. редакцією часопису було запроваджено рубрику «Наукова 

хроніка».  

Найважливіші судові рішення для потреб правничого загалу друкувалися 

під рубрикою «Із судейської практики», а згодом – «Із судової практики». 

Дану рубрику вели такі відомі практики і судові радники, як Я. Ільницький, 

І. Чернявський, М. Ліськевич, А. Дольницький та ін. [118].  

Через матеріальні труднощі НТШ і неможливість подальшого 

фінансування видання журналу припинилося після випуску 9-го тому в 1906 р., 

а у 1912 р. було видано останній 10-й том цього часопису. 

Поряд з цим, з поміж інших серійних видань, зокрема «Хроніки НТШ», з 

1898 р. виходив також «Збірник Історично-філософської секції НТШ», всього 

на протязі 1898-1934 рр. було видано 17 його томів [57] (з них 15 – на протязі 

1898-1914 рр.: 1-14 та 16 тт. [53, с. 148]).  

З 1901 р. видавалась також популярна серія «Правнича бібліотека» [265]. 

Передбачалось, що в рамках цієї серії будуть видаватись оригінальні та 

перекладні університетські підручники правничого і економічного 

спрямування, а також інші значні праці.  

Проте всього було видано лише чотири випуски у двох томах цієї серії, 

які містили юридичні праці С. Дністрянського та П. Стебельського [53, с. 70, 

170]. У першому томі опубліковано працю П. Стебельського «Австрійський 

процес карний», в другому, який вийшов трьома випусками, – працю 

С. Дністрянського «Австрійське право облігаційне». Видавалась ця серія 

протягом 1901-1909 рр. [345].  

Значна кількість історико-правничих праць була опублікована в 

головному друкованому органі товариства – «Записках 

Наукового товариства імені Шевченка». Вже пізніше, після Першої світової 

війни, було здійснено три випуски «Збірника Правничої комісії при Історично-
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філософській секції Наукового товариства імені Шевченка» (1925-1929 рр.) 

[228]. 

Важливий напрям діяльності НТШ того періоду – книговидавництво. 

Слід вказати, що на початках створення Товариства у 1873 р. основною метою 

його діяльності було саме здійснення видавничої діяльності [129, с. 31-39]. За 

часів головування М. Грушевського, при НТШ було створено 

загальноукраїнську наукову видавничу базу з великою оперативністю друку 

[185, с. 39]. Як вказується в літературі, за час існування Товариства ним було 

видано 1172 томи різних видань [54, с. 51]. При цьому варто згадати, що з 1899 

р. НТШ почало виконувати експертні функції щодо наукових публікацій, 

оскільки жодна праця не могла бути надрукована у видавництві Товариства без 

її попередньої апробації у відповідній секції. При цьому реферування та 

рекомендування до друку могла здійснювати лише та секція, до сфери якої 

належала відповідна тема, а великі праці розглядались на декількох секціях 

[129, с. 98-99]. 

Слід вказати також, що в НТШ діяла система щодо виплати винагороди 

авторам, котрі публікували свої праці у виданнях Товариства. Зокрема, 

В. Гнатюк описує певні конфліктні ситуації, що мали місце в НТШ у зв’язку із 

виплатою авторських винагород [53, с. 71-73]. 

Для забезпечення розповсюдження друкованої продукції НТШ у 1892 р. 

було утворено власну книгарню в м. Львів. До Першої світової війни її філії 

було створено у Києві (1908 р.), Харкові (1909 р.) та Катеринославі (1913 р.). 

Під час перебування західноукраїнських земель у складі Польщі ці філії було 

втрачено, проте продовжували працювати філії у Кам’янці, Перемишлі та 

Стрию [185, с. 18].  

Якщо розповсюдженням видань займалась книгарня НТШ, то науковим 

обміном – бібліотека, яка почала організовуватись у 1897 р. [53, с. 128] і 

швидко стала найбільшим в Україні сховищем українознавчої літератури, 

скарбницею цінних рукописів та архівних матеріалів. При цьому постало 

питання про систематизацію наукового матеріалу і НТШ взяла на себе функції 
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бібліографічного центру з українознавства. Спершу було створено 

Бібліографічну комісію, а в 1910 р. – Бібліографічне бюро, яке очолив 

В.Дорошенко. В 1934 р. його замінила Бібліологічна комісія [129, с. 121-122]. 

Створення власної бібліотеки було важливим кроком у культурно-

просвітницькій діяльності НТШ в цілому та правничої комісії НТШ зокрема. 

Станом на 1938 р. фонд бібліотеки становив 73828 назв та 207923 томів різних 

видань. Крім власне наукових видань бібліотека містила понад тисячу 

рукописів XIV-XV ст., раритетні видання, архіви українських редакцій та 

установ, листи відомих українських діячів. До Першої світової війни до 

бібліотеки НТШ надсилались майже всі україномовні газети, незалежно від 

партійної належності, що видавались в Європі та Америці [53, с. 134].  

Склалась традиція, за якою бібліотеки та архіви українських діячів після 

їх смерті передавались до НТШ. Крім того, в бібліотеці НТШ зберігались 

особисті архіви та матеріали окремих її членів. Так, до фонду бібліотеки було 

передано особисту правничу бібліотеку дійсного члена НТШ Є. Олесницького, 

яка складала з близько 2450 томів [53, с. 131]. З розпуском НТШ у 1940 р. її 

майно було передано новоствореній Академії наук УРСР, а фонд її бібліотеки 

розпорошено по фондах різних установ [185, с. 21].  

Варто підкреслити, що джерелом надходжень літератури до бібліотеки 

НТШ, крім пожертвування членів Товариства та власного видавництва, був 

також активний книгообмін з іншими науковими товариствами, закладами та 

видавництвами. Це становить окрему яскраву сторінку наукової та культурно-

просвітницької діяльності НТШ. Так, у 1901 р. за пропозицією Віденської 

академії наук бібліотека НТШ вступила до міжнародної спілки бібліотек 

академій наук та бібліотек для взаємного обміну рукописами, архівними та 

рідкісними виданнями [53, с. 130]. На 1911 р. НТШ обмінювалось своїми 

виданнями з 335 науковими закладами та видавництвами з різних кінців світу, 

зокрема 26 академіями наук та 196 науковими товариствами, комітетами, 

комісіями та ін. [344, с. 52-53].  
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Як вказує З. І. Зайцева, з налагодженням системи книгообміну до НТШ 

майже щодня приходили листи від наукових товариств, видавництв, бібліотек, 

книгарень про обмін виданнями чи отримання видань Товариства. Так, обмін 

науково-інформаційними виданнями НТШ здійснювало з Бібліотекою Конгресу 

США та Міжнародним бюро видавництв у Вашингтоні. Обмін 

міжконтинентального характеру НТШ здійснювало за посередництва Бюро 

міжнародних книжкових обмінів у Парижі, Центральної цісарськро-

королівської статистичної комісії у Відні, Служби вільного книжкового обміну 

при Смітсонівському інституті у Вашингтоні [129, с. 186].  

 

 

 

Висновки до Розділу 3  

Таким чином, у ході дослідження наукова, викладацька та видавнича 

діяльність правників – членів НТШ нами зроблено наступні висновки та 

узагальнення:  

1. До напрямів юридичних наукових досліджень, які здійснили вчені-

юристи – члени НТШ, можна віднести:  

а)дослідження з проблем загальної теорії держави і права;  

б) розробка та розвиток юридичної термінології;  

в) вивчення звичаєвого права та окремих його інститутів;  

г) розробка методології юридичної науки та методів досліджень;  

ґ) дослідження окремих проблем у межах галузевих юридичних наук 

(конституційного, кримінального, цивільного, трудового, сімейного, 

земельного, процесуального права тощо);  

д) розвиток соціологічно-правових напряму у юриспруденції.  

2. Проведені дослідження справили помітний вплив на розвиток 

вітчизняної юридичної науки, що сприяло перетворенню НТШ з самобутньої 

української наукової суспільної організації на академічну наукову установу – 

прообраз Національної академії наук України.  
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3. Поєднання наукової діяльності згаданих вчених-правників НТШ з 

політичною, публіцистичною та правозахисною діяльністю сприяло практичній 

реалізації результатів наукових досліджень у проектах конституційних та 

законодавчих актів з метою вирішення проблем визначення правового статусу 

України та української нації у тогочасних політико-правових реаліях, а також у 

вирішенню проблем перспективного розвитку України у майбутньому.  

4. Викладацька діяльність, яку здійснювали члени правничої комісії 

НТШ, в основному поєднувалась з їх науково-адміністративною та науково-

організаційною діяльністю. Крім викладання навчальних дисциплін, вони 

також виконували функції завідувачів кафедр, деканів відділів (факультетів), 

проректорів та ректорів вищих навчальних закладів.  

5. Характерною рисою науково-педагогічної діяльності вчених-юристів – 

членів правничої комісії НТШ було викладання цивільно-правових, 

кримінально-правових дисциплін, міжнародного права та порівняльного 

правознавства не лише в українських вищих навчальних закладах, а й у 

провідних університетах Австрії, Польщі, Німеччини, Сербії, Боснії, США та 

Канади, що, безумовно свідчило про високий рівень викладу лекційних 

матеріалів.  

6. Слід зазначити, що науково-організаційна діяльність здійснювалась не 

лише на індивідуальному рівні окремими членами правничої комісії НТШ, а й 

на колегіальному рівні, включаючи діяльність по науковому аналізу змісту 

чинного на той час законодавства, створенню нових вищих навчальних 

закладів, а також формування та утвердження міжнародного наукового 

співробітництва із зарубіжними вищими навчальними закладами.  

7. Основними напрямами видавничої діяльності НТШ та правничої 

комісії у її складі були:  

а) створення власної бібліотеки;  

б) видавництво довідково-енциклопедичної літератури у формі 

правничих словарів;  

в) видання фахових періодичних видань та збірників;  
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г) публікація наукових монографічних праць членів правничої комісії 

НТШ;  

ґ) обмін науковими виданнями не лише з українськими, а й із 

зарубіжними науковими установами та вищими навчальними закладами.  
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ВИСНОВКИ  

 

Таким чином, аналіз теоретичних засад та джерельної бази, яка містить 

інформацію про діяльність НТШ в цілому та правничої комісії НТШ зокрема, 

дослідження особливостей історії створення та основні напрями наукової 

діяльності НТШ, структури та функціональних особливостей правничої комісії 

НТШ, біографії вчених-юристів – членів НТШ, а також вивчення особливостей 

їх наукової, викладацької, науково-організаційної та видавничої діяльності дало 

можливість зробити наступні висновки і узагальнення:  

1. У вітчизняній науці проблема створення й діяльності НТШ вперше 

стала предметом наукових досліджень в працях безпосередніх членів 

товариства, зокрема О. Барвінського, М. Грушевського, К. Левицького та 

інших. Після закриття товариства у 1939 р. проблеми діяльності та теоретичної 

спадщини правничої комісії НТШ переважно висвітлювалися науковцями 

української діаспори. Однак через брак архівних матеріалів, їх праці мають 

здебільшого науково-популярний характер. У радянський період з ідеологічних 

причин наукова спадщина НТШ практично не досліджувалася. Сучасні 

юридичні дослідження переважно торкаються проблем наукової спадщини 

окремих членів правничої комісії НТШ у рамках аналізу історії держави та 

права України та розвитку політико-правової думки у Галичині. Комплексних 

досліджень діяльності правничої комісії НТШ та аналізу наукової спадщини її 

членів до цього часу не з’явилося.  

2. Загалом, історіографічний огляд та джерельна база проблеми 

діяльності правничої комісії НТШ дає можливість зробити такі висновки:  

а) у вітчизняній історіографії проблема діяльності правничої комісії НТШ 

стала об’єктом наукових інтересів її безпосередніх членів та сучасників, таких, 

як М. Грушевський, К. Левицький, Д. Гнатюк, В. Возняк та ін. У радянський 

період з огляду на політичну заангажованість дана проблема вивчалася 

опосередковано у рамках загальної історії держави і права; 
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б) лише з початком незалежності України відродився інтерес до вивчення 

проблеми практичної діяльності НТШ та окремих його членів. У працях 

Т.Андрусяка, О.Александрова, І.Василик, Ю.Древніцького, В.Згурської, 

А.Коваля, П.Стецюка, О.Романіва, Т.Огородника, І.Усенка та ін. розкриваються 

аспекти життя і творчості членів правничої комісії НТШ, аналізується їхні 

політико-правові погляди; 

в) у вітчизняній історико-правовій науці відсутнє комплексне наукове 

дослідження, яке б розкривало роль, значення та результати діяльності 

правничої комісії НТШ, визначило місце комісії у системі становлення 

вітчизняної правової науки.  

3. В основу методології дослідження наукових здобутків правничої 

комісії НТШ покладено поєднання філософсько-світоглядних, 

загальнонаукових та спеціально наукових методів та принципів наукового 

пізнання. Всі методи, які використовувались у процесі вивчення наукових 

здобутків правничої комісії НТШ, перебувають у тісному взаємозв’язку, 

доповнюють один одного і лише комплексне та послідовне їх використання 

забезпечило об’єктивність, достовірність та істинність пізнавального процесу. 

Зокрема, філософсько-світоглядні методи були використані, у першу чергу, для 

дослідження впливу різних чинників (політико-правових, соціальних та ін.) на 

розвиток науки на західноукраїнських землях у досліджуваний період в цілому та 

на появу і розвиток юридичної науки в рамках НТШ зокрема. Завдяки 

загальнонауковим методам дослідження встановлено та обґрунтовано структурні 

та функціональні особливості, що були притаманні НТШ та правничій комісії 

НТШ наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Використання спеціальної 

наукової (спеціально-юридичної) методології дало можливість проаналізувати 

наукові праці вчених-юристів – членів правничої комісії НТШ та встановити їх 

внесок у розвиток української правничої науки. 

4. Термінологічно-категоріальний апарат дослідження включає як 

загальну (загальнонаукову), так і спеціальну (спеціально-юридичну) 

термінологію. При цьому використання загальної (загальнонаукової) 
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термінології сприяло висвітленню рівня розвитку юридичної науки в НТШ та 

окремих її напрямів, а використання спеціальної (спеціально-юридичної) 

термінології дало можливість встановити особливості формування правничої 

термінології та законодавчих конструкцій, які обґрунтовували члени правничої 

комісії НТШ у своїх дослідженнях.  

5. Виникнення та діяльність НТШ та її структурних підрозділів 

(включаючи правничу комісію) на західноукраїнських землях у 2-ій половині 

ХІХ століття були обумовлені сукупністю національних, соціальних, політико-

правових, економічних, культурних та ідеологічних чинників та передумов. 

Найголовнішими з них можна назвати: серед числа національних чинників та 

передумов – домінування польської мови на західноукраїнських землях; серед 

соціальних – домінування різних соціальних верств та соціальних груп 

польського населення краю над соціальними групами та верствами 

українського населення; з числа політико-правових чинників та передумов – 

особливості розвитку правового регулювання та нормативно-правової бази 

функціонування політико-правових інституцій, що діяли на західноукраїнських 

землях; з числа економічних – важке майнове становище українського 

сільського населення; серед культурних – дискримінація у сфері здобуття 

освіти рідною мовою та у сфері наукової діяльності; серед ідеологічних 

чинників та передумов – диференційованість і розкол серед суспільно-

політичних та громадських діячів щодо розуміння перспектив подальшого 

розвитку західноукраїнських земель, що вимагало подальшого єднання 

західноукраїнських науковців та освітян. Проте на утворення НТШ та розвиток 

юридичної науки на його основі вирішальний вплив справили, на наш погляд, 

політико-правові, культурні та ідеологічні фактори.  

6. На основі аналізу монографічної, періодичної літератури та архівних 

джерел систематизовано та узагальнено основні етапи створення та діяльності 

НТШ. Зокрема, нами виділено наступні періоди у його розвитку:  
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а) початковий (з точки зору часу створення), легалізаційний (з точки зору 

юридичного оформлення) або ж літературно-видавничий період (з точки зору 

змісту його діяльності), який охоплював 1873 – 1892 рр.;  

б) реорганізаційний (пов'язаний зі зміною організаційної форми 

Товариства, реєстрацією нового Статуту НТШ), а за змістом діяльності 

науково-організаторський (перепрофілювання НТШ з пріоритетом розвитку 

науки та орієнтацією на наукову діяльність, створення наукових підрозділів у 

структурі НТШ, які б організували наукову роботу за галузями наук та 

напрямами наукових досліджень) період діяльності НТШ (1892-1913 рр.);  

в) кризовий період діяльності НТШ (1913-1939 рр.), який 

характеризувався частою зміною структури та зміною напрямів та пріоритетів 

діяльності НТШ;  

г) еміграційний (з точки зору географічного фактору – основного місця 

діяльності) або ж діаспорний (з точки зору розвитку української науки 

науковцями-емігрантами, які проживали за кордоном і фактично сформували 

там українську наукову діаспору). Він охоплював 1947-1989 рр.;  

ґ) сучасний період (з точки зору часового фактору), період реконструкції 

товариства (з точки зору відновлення діяльності НТШ на території України) 

або ж інтегрально-науковий (тобто такий, на якому відбувається об’єднання 

наукової діяльності українських осередків НТШ із зарубіжними його 

осередками з метою досягнення статутних цілей) – з 1989 р. по даний час.  

7. У ході дослідження встановлено, що основними особливостями та 

здобутками НТШ за досліджувані періоди стали:  

а) на початковому, легалізаційному, літературно видавничому періоді 

(1873-1892) – популяризація через друковане слово знань серед народу, а також 

публікація художніх і фольклорних творів, літературно-історичних критичних 

праць;  

б) на реорганізаційному або ж науково-організаторському періоді (1892-

1913) – активізація зовнішніх та міжнародних зв’язків НТШ із зарубіжними 

науковими установами, навчальними закладами, товариствами, бібліотечними 
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центрами та іншими науковими, науково-освітніми та культурно-освітніми 

закладами і установами; зосередження особливої уваги НТШ на видавничій 

діяльності; активізація науково-видавничої діяльності структурних підрозділів 

(секцій та комісій НТШ); формування нових структурних підрозділів НТШ 

(включаючи створення та легалізацію діяльності правничої комісії); 

формування та розвиток наукових шкіл на базі НТШ та його структурних 

підрозділів;  

в) під час кризового періоду діяльності НТШ (1913-1939 рр.) – 

суперечливі тенденції у науково-видавничій діяльності та одночасна подальша 

активізація наукової та науково-видавничої співпраці як з українськими, так і з 

зарубіжними науковими, науково-освітніми та іншими центрами і 

товариствами як на колегіальному, так і на міжособистісному рівнях;  

г) під час еміграційного (діаспорного) періоду діяльності НТШ (1947-1989 

рр.) – продовжено видання «Записок НТШ» (за період з 1947 до 1988 рр. видано 

52 томи), видано багатотомну «Енциклопедію Українознавства» за 1949 – 1993 

рр. тощо;  

ґ) у сучасний період (період реконструкції або ж інтегрально-науковий 

період) – оформлення сучасної системи органів НТШ, деталізація правового 

статусу членства в НТШ, поетапність у розвитку та юридичному оформленні 

секцій НТШ в сучасних умовах, розширення кількості комісій НТШ, а також 

динамічність тематики наукових досліджень у їх діяльності, розширення 

кількості осередків НТШ як в Україні, так і за її межами, зростання кількості 

членів НТШ.  

8. Встановлено, що правнича комісія НТШ з 1893 по 1939 рр. пройшла 

наступні періоди у своєму розвитку:  

а) перший період (період функціонування правничого відділу НТШ, а з 

юридичної точки зору – напівлегальний період діяльності, бо установчі 

документи НТШ чітко не передбачали засад формування та діяльності такої 

структурної одиниці) – з травня 1893 р. по травень 1895 р.;  
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б) другий період (період неструктурованості, у рамках якого розвиток 

юридичної науки здійснювався суто в межах історично-філософічної секції без 

створення власної структурної одиниці (відділу чи комісії), або ж змістовно-

неформальний період, оскільки фактична наукова робота правниками-членами 

НТШ хоча і здійснювалась у межах секції, однак без наявності власного 

спеціалізованого наукового підрозділу) – охоплював травень 1895 – 1898 рр.;  

в) третій період (легалізаційний, коли правничу комісію було 

сформовано та легалізовано, як окремий структурний підрозділ). Він 

розпочався з 1898 р., коли при історично-філософській секції було створено 

правничу комісію, і тривав до 8 травня 1936 року – до наступної реорганізації 

правничої комісії НТШ;  

г) четвертий період (реорганізаційний, який розпочався з того, що 

правнича комісія НТШ була реорганізована 8 травня 1936 року у правничо-

термінологічну комісію), і тривав до 1939 року, коли НТШ була ліквідована 

радянською владою.  

9. Пріоритетними напрямами діяльності правничої комісії НТШ у 

досліджуваний період виступали:  

а) науково-видавнича діяльність (заснування та подальша публікація 

періодичних правничих фахових видань; розробка та опублікування 

монографічних та інших видань);  

б) викладацька діяльність, професійно-юридична (практична), громадська 

та політична діяльність членів правничої комісії НТШ;  

г) співробітництво з іншими науковими та громадськими організаціями 

України.  

10. Важлива роль відводилась активізації зовнішніх та міжнародних 

зв’язків НТШ із зарубіжними науковими установами, навчальними закладами, 

товариствами, бібліотечними центрами та іншими науковими, науково-

освітніми та культурно-освітніми закладами і установами. Яскравим прикладом 

розвитку такого роду зв’язків була співпраця з науковцями та вищими 

навчальними закладами Чехії та Югославії. Загалом, станом на 1913 р. НТШ 
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вело обмін книжками і часописами з 236 науковими установами, навчальними 

закладами, суспільно-громадськими організаціями й товариствами багатьох 

країн світу.  

11. Аналіз біографії вчених-правників – членів правничої комісії НТШ 

дозволив встановити, що характерними рисами їх діяльності в рамках 

правничої комісії НТШ було поєднання наукової діяльності з викладацькою, 

громадською, політичною, професійно-юридичною (адвокатською, 

нотаріальною) та іншими видами діяльності, включаючи одночасне членство в 

інших наукових, громадських та професійних організаціях, включаючи 

Товариство «Просвіта», СУА, ТУП тощо.  

12. До напрямів юридичних наукових досліджень, які здійснили вчені-

юристи – члени НТШ, можна віднести:  

а)дослідження з проблем загальної теорії держави і права;  

б) розробка та розвиток юридичної термінології;  

в) вивчення звичаєвого права та окремих його інститутів;  

г) розробка методології юридичної науки та методів досліджень;  

ґ) дослідження окремих проблем у межах галузевих юридичних наук 

(конституційного, кримінального, цивільного, трудового, сімейного, 

земельного, процесуального права тощо);  

д) розвиток соціологічно-правового напряму у юриспруденції.  

13. Проведені дослідження справили помітний вплив на розвиток 

вітчизняної юридичної науки, що сприяло перетворенню НТШ з самобутньої 

української наукової суспільної організації на академічну наукову установу – 

прообраз Національної академії наук України.  

14. Поєднання наукової діяльності згаданих вчених-правників НТШ з 

політичною, публіцистичною та правозахисною діяльністю сприяло практичній 

реалізації результатів наукових досліджень у проектах конституційних та 

законодавчих актів з метою вирішення проблем визначення правового статусу 

України та української нації у тогочасних політико-правових реаліях, а також у 

вирішенню проблем перспективного розвитку України у майбутньому.  
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15. Викладацька діяльність, яку здійснювали члени правничої комісії 

НТШ, в основному поєднувалась з їх науково-адміністративною та науково-

організаційною діяльністю. Крім викладання навчальних дисциплін, вони 

також виконували функції завідувачів кафедр, деканів відділів (факультетів), 

проректорів та ректорів вищих навчальних закладів.  

16. Характерною рисою науково-педагогічної діяльності вчених-юристів 

– членів правничої комісії НТШ було викладання цивільно-правових, 

кримінально-правових дисциплін, міжнародного права та порівняльного 

правознавства не лише в українських вищих навчальних закладах, а й у 

провідних університетах Австрії, Польщі, Німеччини, Сербії, Боснії, США та 

Канади, що, безумовно свідчило про високий рівень викладу лекційних 

матеріалів.  

17. Слід зазначити, що науково-організаційна діяльність здійснювалась не 

лише на індивідуальному рівні окремими членами правничої комісії НТШ, а й 

на колегіальному рівні, включаючи діяльність по науковому аналізу змісту 

чинного на той час законодавства, створенню нових вищих навчальних 

закладів, а також формування та утвердження міжнародного наукового 

співробітництва із зарубіжними вищими навчальними закладами.  

18. Основними напрямами видавничої діяльності НТШ та правничої 

комісії у її складі були:  

а) створення власної бібліотеки;  

б) видавництво довідково-енциклопедичної літератури у формі 

правничих словарів;  

в) видання фахових періодичних видань та збірників;  

г) публікація наукових монографічних праць членів правничої комісії 

НТШ;  

ґ) обмін науковими виданнями не лише з українськими, а й із 

зарубіжними науковими установами та вищими навчальними закладами.  
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ДОДАТКИ  

 

Додаток А  

 

ДИНАМІКА КЕРІВНОГО СКЛАДУ ПРЕЗИДІЇ НТШ (1898 – 1939 рр.)  

 

 

№ 

з/п  

 

 

Роки  

 

 

Склад Президії НТШ 

1  1898 – 1899  Ревакович Тит (голова).  

Дністрянський Станіслав (заступник голови).  

Охрімович Володимир (секретар).  

 

2 1900 – 1902  Дністрянський Станіслав (голова).  

Дольницький Антін (заступник голови).  

Макух Іван (секретар).  

 

3 1903  Дністрянський Станіслав (голова).  

Охрімович Володимир (заступник голови).  

Рондяк Петро (секретар).  

 

4  1904 – 1905  Дністрянський Станіслав (голова).  

Чернявський Іван (заступник голови).  

Рондяк Петро (секретар).  

 

5 1906 – 1909  Дністрянський Станіслав (голова).  

Кульчицький Лев (заступник голови).  

Рондяк Петро (секретар).  
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6 1922 – 1931 Вергановський Володимир (голова).  

Чайківський Роман (заступник голови).  

Старосольський Станіслав (секретар).  

Надрага Олександр (заступник секретаря).  

7 1932 – 1936  Вергановський Володимир (голова).  

Старосольський Володимир (заступник голови).  

Старосольський Станіслав (секретар).  

8 1936 – 1939  Левицький Кость (голова).  

Лукавецький Зенон (заступник голови),  

Гладишовський Степан (секретар).  

Топольницький Микола (секретар).  
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Додаток Б  

 

ДИНАМІКА ПЕРСОНАЛЬНОГО СКЛАДУ  

ПРАВНИЧОЇ КОМІСІЇ НТШ  

 

 

№ 

з/п 

 

 

Роки 

 

 

Члени правничої комісії НТШ  

 

1  1898 – 1899  14 членів. 

Остап Весоловський, Станіслав Дністрянський, Антін 

Дольницький, Филип Євин, Мирослав Здерковський, 

Ярослав Ільницький, Олександр Кулачковський, 

Євген Левицький, Кость Левицький, Володимир 

Охрімович, Тит Ревакович, Олекса Танячкевич, Остап 

Терлецький, Микола Шухевич.  

 

2  1900 – 1901  21 член. 

Остап Весоловський, Євген Гвоздецький, Станіслав 

Дністрянський, Антін Дольницький, Филип Євин, 

Мирослав Здерковський, Ярослав Ільницький, Іван 

Кузьма, Олександр Кулачковський, Євген Левицький, 

Кость Левицький, Іван Макух, Олександр 

Менцінський, Михайло Новаковський, Володимир 

Охрімович, Тит Ревакович, Петро Стебельський, 

Олекса Танячкевич, Остап Терлецький, Микола 

Шухевич, Степан Шухевич.  

 

3.  1902  22 члени. 

Остап Весоловський, Євген Гвоздецький, Станіслав 
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Дністрянський, Антін Дольницький, Филип Євин, 

Мирослав Здерковський, Ярослав Ільницький, Іван 

Кузьма, Олександр Кулачковський, Євген Левицький, 

Кость Левицький, Іван Макух, Олександр 

Менцінський, Михайло Новаковський, Володимир 

Охрімович, Кароль Підляшецький, Тит Ревакович, 

Петро Стебельський, Олекса Танячкевич, Остап 

Терлецький, Микола Шухевич, Степан Шухевич.  

 

4.  1903 – 1904  24 члени. 

Остап Весоловський, Євген Гвоздецький, Андрій 

Гошовський, Станіслав Дністрянський, Антін 

Дольницький, Филип Євин, Мирослав Здерковський, 

Ярослав Ільницький, Іван Кузьма, Олександр 

Кулачковський, Євген Левицький, Кость Левицький, 

Іван Макух, Олександр Менцінський, Михайло 

Новаковський, Володимир Охрімович, Кароль 

Підляшецький, Тит Ревакович, Петро Стебельський, 

Олекса Танячкевич, Остап Терлецький, Іван 

Чернявський, Микола Шухевич, Степан Шухевич. 
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5  1905 – 1912  27 членів.  

Остап Весоловський, Євген Гвоздецький, Андрій 

Гошовський, Станіслав Дністрянський, Антін 

Дольницький, Филип Євин, Гриць Зацерковний, 

Мирослав Здерковський, Ярослав Ільницький, Іван 

Кузьма, Олександр Кулачковський, Іван Кунців, 

Євген Левицький, Кость Левицький, Іван Макух, 

Олександр Менцінський, Михайло Новаковський, 

Володимир Охрімович, Кароль Підляшецький, Тит 

Ревакович, Любомир Рожанський, Петро 

Стебельський, Олекса Танячкевич, Остап Терлецький, 

Іван Чернявський, Микола Шухевич, Степан 

Шухевич.  

 

6 1922 – 1925 33 члени.  

В. Вергановський, М. Грушевський, В. Децикевич, С. 

Дністрянський, Ф. Євин, М. Зобків, Я. Ільницький, 

О. Кміцикевич, Р. Ковшевич, М. Кордуба, М. 

Корчинський, І. Крип’якевич, Т. Кульчицький, Р. 

Лащенко, І. Лебідь-Юрчик, М. Левицький, М. 

Лозинський, З. Лукавецький, О. Надрага, Д. Насада, 

М. Онишкевич, В. Охрімович, Ю. Павликовський, В. 

Панейко, Л. Рожанський, М. Русин, В. 

Старосольський, С. Старосольський, В. Целевич, Р. 

Чайківський, М. Чубатий, І. Шимонович, М. 

Шухевич.  
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7 1926 – 1929  31 член.  

В. Вергановський, М. Грушевський, В. Децикевич, С. 

Дністрянський, Ф. Євин, М. Зобків, Я. Ільницький, 

О. Кміцикевич, Р. Ковшевич, М. Кордуба, М. 

Корчинський, І. Крип’якевич, Т. Кульчицький, Р. 

Лащенко, І. Лебідь-Юрчик, М. Левицький, М. 

Лозинський, З. Лукавецький, О. Надрага, М. 

Онишкевич, В. Охрімович, Ю. Павликовський, В. 

Панейко, М. Русин, В. Старосольський, С. 

Старосольський, В. Целевич, Р. Чайківський, М. 

Чубатий, І. Шимонович, М. Шухевич.  

 

8 1930 – 1932  26 членів.  

В. Вергановський, М. Грушевський, С. 

Дністрянський, Ф. Євин, М. Зобків, Я. Ільницький, 

О. Кміцикевич, М. Кордуба, М. Корчинський, І. 

Крип’якевич, Т. Кульчицький, І. Лебідь-Юрчик, М. 

Левицький, М. Лозинський, З. Лукавецький, О. 

Надрага, М. Онишкевич, В. Охрімович, В. Панейко, 

В. Старосольський, С. Старосольський, В. Целевич, 

Р. Чайківський, М. Чубатий, І. Шимонович, М. 

Шухевич.  
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9 1932 – 1936  32 члени.  

В. Вергановський, С. Гладишовський, М. 

Грушевський, В. Децикевич, С. Дністрянський, Ф. 

Євин, М. Зобків, Я. Ільницький, О. Кміцикевич, Р. 

Ковшевич, М. Кордуба, М. Корчинський, І. 

Крип’якевич, Т. Кульчицький, Р. Лащенко, І. Лебідь-

Юрчик, М. Левицький, М. Лозинський, З. 

Лукавецький, О. Надрага, М. Онишкевич, В. 

Охрімович, Ю. Павликовський, В. Панейко, М. 

Русин, В. Старосольський, С. Старосольський, В. 

Целевич, Р. Чайківський, М. Чубатий, І. Шимонович, 

М. Шухевич. 

 

10 1936 – 1939  

(правничу 

комісію НТШ 

реорганізовано 

у правничо-

термінологічну 

комісію)  

15 членів.  

Кость Левицький, Зенон Лукавецький, Степан 

Гладишовський, Микола Топольницький, Володимир 

Вергановський, Лев Ганкевич, Іван Грицай, Юліан 

Дроздовський, Филип Євин, Антін Іванович, 

Михайло Корчинський, Олександр Надрага, Антін 

Рак, Володимир Старосольський та Василь Сімович.  
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Додаток В  

 

ЧЛЕНИ ПРАВНИЧОЇ КОМІСІЇ  

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА  

 

№ 

з/п 

Прізвище та ім’я 

членів правничої 

комісії НТШ  

 

Основні відомості про пріоритетні напрями 

діяльності членів правничої комісії НТШ 

 

І. Члени правничої комісії НТШ, для яких наукова, науково-педагогічна 

та науково-організаційна діяльність була пріоритетною  

 

1.  Василенко Микола 

Прокопович 

Дійсний член НТШ (з 1911), український 

громадсько-політичний і державний діяч, історик 

держави і права, академік УАН (з 1918).  

 

2.  Вергановський 

Володимир 

Йосипович  

 

Дійсний член НТШ з 1914, у 1919–1922 рр. – 

декан правничого факультету Українського 

таємного університету у Львові, з 1929 – 

окружний, згодом (до 1939) апеляційний суддя у 

Львові. доктор юридичних наук і професор з 1940 

р.  

 

3.  Дністрянський 

Станіслав 

Северинович 

Дійсний член НТШ та заступник голови Президії 

правничої комісії НТШ з 1899 р., голова Президії 

правничої комісії НТШ з 1901 р.  

З 1901 по 1918 роки – професор австрійського 

цивільного права у Львівському університеті 
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(спочатку – завідувач кафедри цивільного права. З 

1901 р. по 1907 рр. він обіймав посаду 

надзвичайного професора, а з 1907 – 1918 рр. 

працював звичайним професором).  

 

4.  Зобків Михайло  Дійсний член НТШ з 1899 р., доктор права, 

викладач правничого факультету Львівського 

університету. Згодом – президент сенату при 

Вищому Суді, викладач цивільного та римського 

права у Загребському університеті.  

 

5.  Кониський 

Олександр Якович  

Дійсний член НТШ з 90-х років ХІХ століття, 

фактичний редактор перших чотирьох томів 

«Записок НТШ», автор 21 статті. Незважаючи на 

його членство у філологічній секції, значна 

частина його праць носить правовий характер 

(особливо у питаннях земельного права та 

судочинства).  

 

6.  Левицький Кость 

Антонович  

Почесний член НТШ, співзасновник, довголітній 

редактор «Часописі правничої» та квартальника 

Союзу українських адвокатів «Життя і право», 

автор популярних юридичних праць. З 1890 р. 

відкрив адвокатську канцелярію у м. Львові. 

Перекладав закони, опрацьовував українську 

юридичну термінологію, уклав німецько-

український правничий словник.  

Співзасновник і секретар «Народної Ради», 

член президії та президент Народного комітету 

Української національно-демократичної партії, 
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депутат Палати Послів австрійського парламенту 

(1907–1918 роки) та Галицького сейму (1908 – 

1913 роки, від IV курії округу Рогатин; входив до 

складу «Українсько-руського соймового клубу», 

заступник голови у 1908-1909 роках, його голова 

у 1910-13 роках); 1913-1914 роки – від IV курії 

округу Жидачів), президент «Українського 

соймового клубу» в Галицькому сеймі (1913 – 

1914 років), президент українського клубу в 

австрійському парламенті (1910–1916 роки). 

Керівник Державного Секретаріату ЗУНР у 1918 

р., далі – міністр фінансів ЗУНР.  

Очолював Раду Сеньйорів (передпарламент) з 6 

липня 1941 р., із 30 липня 1941 р. — УНРаду 

після проголошення української державності.  

 

7.  Лозинський 

Михайло 

Михайлович  

 

Дійсний член НТШ, відомий науковець і педагог, 

юрист, публіцист, літератор і перекладач, член 

уряду Західно-Української Народної Республіки, 

професор міжнародного права в Українському 

Вільному Університеті у Празі.  

 

8.  Огоновський 

Олександр 

Михайлович  

Дійсний член НТШ, професор, громадський діяч. 

Засновник правничої школи Галичини. Брав 

участь у заснуванні Товариства ім. Шевченка у 

1873 р. Разом з К. А. Левицьким ініціював 

створення журналу «Часопись правнича».  

 

9.  Олесницький 

Євген Григорович  

Дійсний член НТШ з 1899 р., автор статей з 

проблем цивільного, трудового, податкового 
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права у журналі «Часопись правнича», адвокат, 

громадсько-політичний діяч, економіст, 

публіцист.  

 

10.  Охрімович 

Володимир 

Юліанович 

Дійсний член НТШ, доктор права з 1897 р., 

адвокат, громадсько-політичний діяч, етнограф, 

журналіст, автор наукових праць з українського 

звичаєвого права та сімейного права. 

 

11. Старосольський 

Володимир 

Йоахимович  

Дійсний член НТШ з 1923 р., адвокат, 

громадсько-політичний діяч, доктор права, а з 

1918 р. –професор Українського державного 

університету в м. Кам'янці-Подільському, де 

займався викладацькою діяльністю.  

 

12.  Стебельський 

Петро  

Дійсний член НТШ, доктор права, педагог. З 1879 

р. – доктор права, з 1888 р. – асистент кафедри 

карного права у Львівському університеті, а з 

1892 р. – професор кафедри карного права.  

 

13.  Тит Ревакович  Член-засновник НТШ, голова першого складу 

Президії правничої комісії НТШ, суддя, 

громадський діяч, правний дорадник товариства 

«Просвіта» у Львові і його почесний член, 

організатор і голова філії «Просвіта» м. Львова з 

1914, голова Товариства опіки для емігрантів ім. 

св. Рафаїла, співредактор видавництва «Зоря».  

 

14.  Цюцюра Теодор – 

Богдан  

Дійсний член НТШ, доктор права з 1949 р., 

секретар факультету права і суспільно-
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економічних наук Українського Вільного 

Університету (1945-1948 рр.), головний секретар 

Українського Вільного Університету (1948-1950 

рр.), голова відділу (декан факультету) 

політичних наук (1969-1986 рр.), ректор 

Українського Вільного Університету (1986-1992 

рр.), викладач Українського Вільного 

Університету в м. Мюнхені, в Новій школі 

соціальних досліджень Фундації Форда у м. Нью-

Йорку, професор Галіфакського університету.  

 

 

ІІ. Члени правничої комісії НТШ, у діяльності яких домінувала 

практична діяльність (згідно архівних даних)  

16. Баран Степан Звичайний член НТШ, правник.  

17. Бучинський 

Мелітон 

Звичайний член НТШ, адвокат.  

18. Галіпчак Осип  Звичайний член НТШ, правник.  

19. Ганкевич Лев  Звичайний член НТШ, адвокат.  

20. Голубович Сидір  Звичайний член НТШ, правник.  

21. Горбачевський 

Антін 

Звичайний член НТШ, адвокат.  

22. Гузар Володимир Звичайний член НТШ, радник суду.  

23. Дорундяк Михайло  Звичайний член НТШ, адвокат, громадський і 

культурно-освітній діяч.  
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24. Дроздовський 

Юліан  

Звичайний член НТШ, правник.  

25. Кавелюк Іван Звичайний член НТШ, суддя.  

26. Кульчицький 

Александр  

Звичайний член НТШ, правник.  

27. Кулачковський 

Олександр 

Звичайний член НТШ, правник.  

28. Лащенко 

Ростислав 

Звичайний член НТШ, правник.  

29. Левицький 

Володимир  

Звичайний член НТШ, нотаріус.  

30. Лисинецький 

Гедимин  

Звичайний член НТШ, суддя.  

31. Макух Іван  Звичайний член НТШ, адвокат, громадсько-

політичний діяч.  

32. Мочульський 

Михайло  

Звичайний член НТШ, нотаріус.  

33. Надрага 

Олександр  

Звичайний член НТШ, правник.  

34. Назарук Осип  Звичайний член НТШ, адвокат, редактор 

видавництва «Нова зоря».  

35. Озаркевич Лонгин  Звичайний член НТШ, адвокат.  

36 Панейко Василь  Звичайний член НТШ, правник.  

37. Павлиш Андрій  Звичайний член НТШ, нотаріус.  

38. Петрушевич Євген  Дійсний член НТШ, адвокат, політичний та 

громадський діяч.  
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39. Савкакр Дам’ян  Звичайний член НТШ, правник.  

40. Салагут Іліч  Звичайний член НТШ, адвокат.  

41. Сосновський 

Роман  

Звичайний член НТШ, правник.  

42. Старосольський 

Станіслав 

Звичайний член НТШ, радник суду.  

43. Строцький 

Олександр  

Звичайний член НТШ, нотаріус.  

44. Танчаковський 

Стефан  

Звичайний член НТШ, нотаріус.  

45. Теокот Віктор 

Терекий 

Звичайний член НТШ, адвокат.  

46. Терлецький Остап  Звичайний член НТШ, адвокат.  

47. Федак Стефан  Звичайний член НТШ, адвокат.  

48. Чайковський 

Андрій 

Звичайний член НТШ, адвокат.  
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Додаток Г  

 

НАУКОВІ ПРАЦІ ВЧЕНИХ-ПРАВНИКІВ – ЧЛЕНІВ ПРАВНИЧОЇ 

КОМІСІЇ НТШ  

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

вчених-

правників – 

членів НТШ  

 

Основні наукові праці членів правничої комісії 

НТШ 

1.  Василенко 

Микола 

Прокопович  

(14.02.1866 – 

03.10.1935 рр.) 

До історії малоросійської історіографії і 

малоросійського суспільного устрою» (1894).  

Політичні погляди М. Драгоманова (1912).  

Нариси з історії Західної Русі і України (1916).  

Павло Полуботок (1925).  

Територія України в 17 ст. (1927).  

Збірка матеріалів до історії Лівобережної України в 

17 ст. (1927).  

Правове положення Чернігівщини за польської 

доби (1928).  

 

2.  Вергановський 

Володимир 

Йосипович  

(07.03. 1876 – 

26.11.1946)  

Про побічну інтервенцію (1903).  

Значення правного інтересу в цивільному процесі 

(1906).  

Зміна позову (1912).  
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3.  Дністрянський 

Станіслав 

Северинович  

(13.11.1870 – 

05.05.1935 рр.) 

Полагода шкоди з огляду економічного і 

соціяльного // Часопись правнича. – Львів, 1897. – 

Р. 7. – С. 1 – 102.  

Берненська унія і наше відношення до неї // 

Часопись правнича і економічна. – Львів, 1900. – 

Р.1. – Т.1. – С. 25 – 62.  

З комісії правничої // Часопись правнича. – Львів, 

1900. – Р. 10. – С. 1.  

Австрийськє право облігаційне. – Львів: НТШ, 

1901. – Вип. 1. – 198 с. – (Правнича Бібліотека; Ч. 

1).  

Звичаєве право та соціяльні зв’язки. Причини до 

пояснення §10 австрійської книги законів 

цивільних // Часопись правнича і економічна. – 

Львів, 1902. – Р. 3. – Т. 4–5. – С. 1–42.  

Австрийськє право облігаційне. – Львів: НТШ, 

1902. – Вип. 2. – C.199 – 426. – (Правнича 

Бібліотека; Ч. 2).  

Участь Товариства у з’їзді чеських правників // 

Хроніка НТШ. – Л., 1904 – Вип. ІІІ. – Ч. 19. – 

С.115. 

Австрійськє право приватне. – Львів: Кружок 

Правників, 1906.– 308 с.  

Австрийськє право облігаційне. – Львів: НТШ, 

1909. – Вип. 3. – C. 427 – 601. – (Правнича 

Бібліотека; Ч. 3).  

Опіки і курателі. – Б.м., б.р.– 104 с. – Авторський 

рукопис (без дати).  
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Табулярне засидження. – Львів: Друк. НТШ, 1910.– 

101 с.  

Природні засади права (§ 7 к.ц.з.) // Правничий 

вісник – Львів, 1911. – Р. 2. – Ч. 3–4 – С. 205–233.  

Причинки до реформи приватного права в Австрії 

// Часопись правнича і економічна. – Львів, 1912. – 

Р. 7 – Т. 10 – С. 1–111.  

Цивільне право. – Т. 1. – Відень: Наклад. автора, 

1919.– 1063 с.  

Річеве право.– Прага, 1923.– 204 с.  

Загальна наука права і політики. – Прага, 1923. – 

Т.1. – 393 с.+ 8 ненумерованих.  

Погляд на теорії права та держави // Ювілейний 

збірник Наукового товариства ім. Шевченка у 

Львові в п’ятдесятиліття основання 1873–1923. – 

Львів, 1925. – С. 1 – 63.  

Повинність і ручення в модерному приватному 

праві  

// Український науковий з’їзд у Празі 3–7 жовтня 

1926 р.– Прага, 1928.– С. 36.  

Потреби нової системи приватного права // 

Український науковий з’їзд у Празі 3 – 7 жовтня 

1926 р. – Прага, 1928.– С. 34.  

Старі й нові шляхи в науці приватного права // 

Життя і право. – Львів, 1929. – Р. 2 – Ч. 4. – С. 7–

22.  

Нові шляхи українського приватного права // 

Життя і право. – Львів,1934. – Р. 7 – Ч. 1. – С. 13–

15.  
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4.  Кониський 

Олександр 

Якович  

(06.08.1836 – 

29.11.1900 рр.)  

 

Судебные следователи в Полтавской губернии // 

Московские ведомости. – 1861. – № 188. – С. 1509. 

Давность по делам об оскорблении чести // 

Судебный вестник. – 1869. – № 143. – С. 3.  

О применении 258 ст. Устава гражданского 

судопроизводства (О форме исковых прошений) // 

Судебный вестник. – 1869. – № 187. – С. 2.  

О безденежных заемных письмах в Черниговской и 

Полтавской губерниях // Судебный вестник. – 

1869. – № 205. – С. 2. 

О сроке рассмотрения жалоб судами // Судебный 

вестник. – 1869. – № 206. – С. 2. 

Об отводе свидетелей // Судебный вестник. – 1869. 

– № 215. – С. 3.  

К вопросу об оскорблении чести // Судебный 

вестник. – 1869. – № 273. – С. 3. 

Из нотариальной практики // Судебный вестник. – 

1870. – № 29. – С. 2–3.  

Порядок преследования оскорблений частного 

лица в присутственном месте // Судебный вестник. 

– 1870. – № 49. – С. 3. 

Из Катеринослава. Обеспечение исков // Судебный 

вестник. – 1870. – № 70. – С. 3.  

Неравномерное распределение судебных округов // 

Судебный вестник. – 1870. – № 306. – С. 3.  

Канцелярская тайна в гласном суде // Судебный 

вестник. – 1872. – № 150. – С. 1–2.  
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Мировой суд и народные обычаи // Земский обзор. 

– 1883. – № 14. – С. 195–196. 

Практические заметки. Скорость мирового суда // 

Судебный весник. – 1873. – № 69. – С. 2–3.  

Практические заметки по вопросам гражданского 

судопроизводства. О вознаграждении свидетелей и 

сведующих людей. О рассрочке уплаты 

присужденного взыскания // Судебный вестник. – 

1873. – № 70. – С. 2–3.  

О цене иска и о размере вознаграждения за 

судебные издержки // Судебный вестник. – 1873. – 

№ 276. – С.3. 

Обзор деятельности городской думы за 1871–1882 

гг. – К., 1883. – 262 с.  

Обзор деятельности городской думы за 1871–1882 

гг. – К., 1883. – 262 с.  

Значение в южной Росии земских учреждений в 

деле образования // Земский обзор. – 1883. – № 3. – 

С. 30–32.  

Одна из настоятельнейших земских потребностей // 

Земский обзор. – 1883. – № 9. – С. 113–114.  

Мировой суд и народные обычаи // Земский обзор. 

– 1883. –№ 14. – С. 195–196. 

Одна из настоятельнейших земских потребностей // 

Земский обзор. – 1883. – № 9. – С.113–114.  

Несколько слов о крестьянских присутствиях // 

Земский обор. – 1883. – № 16. – С. 233.  
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Город и земство (письма к редактору «Земского 

обзора»). Письмо первое // Земский обзор. – 1883. – 

№ 17. – С. 236–238. 

Чи злочинець, чи недужий (з карної хроніки) // 

Зоря. – 1885. – Роч. 6. – С. 25–27; 37–40; 49–52.  

Дещо з історії земельних відносин // Правда. – 

Львів, 1889. – Вип. XI. – Т. ІV. – С. 89–93.  

 

5.  Левицький Кость 

Антонович  

(18.11.1859 – 

12.11.1941 рр.)  

Наша свобода або які ми маємо права. – Львів, 

1888. – 29 с.  

Наш закон громадський або які ми маємо права і 

повинності в громаді. – Львів,1889. – 96 с. 

В справі нашої правничої термінології // Часопись 

правнича. – Львів, 1889. – Р.1. – Число 8. – С. 140-

142. 

З права цивільного // Часопись правнича. – Львів, 

1890. – Р.ІІ. – Число 3. – С. 40-43.  

Що має робити «Просвіта» на основі нового 

статуту. – Львів, 1892. – 31 с.  

Про новий цивільний процес в Австриї // Часопись 

правнича. – Львів, 1894. – Р.ІV. –С. 1-26.  

Як вибирати посла до сейму краєвого. – Львів, 1895.  

Історія політичної думки галицьких українців 

1848-1914 у 2-х томах. – Т.1. – Львів, 1926. – С. 1 – 

432.  

Історія політичної думки галицьких українців 1848 

– 1914. На підставі споминів і документів. – Львів: 

Б. в, 1927. – Т. 2. – С. 433 – 736.  
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Західня Україна: (Короткий екон.-політ. огляд). – 

Б.М., 1928. – 95 с.  

Великий зрив // До історії української державности 

від березня до листопада 1918 р. на підставі 

споминів та документів. – Львів, 1931. – 149 с. 

Зі споминів про «Просвіту» // «Просвіта» за 

шістьдесять літ. – С. 45 – 47.  

Первісна організація українських правників у 

Львові // Ювілейний Альманах Союзу Українських 

Адвокатів у Львові. – Л.: СУА, 1934. – С. 9–12. 

Д-р Станіслав Дністрянський (посмертний спомин) 

// Життя і право. – Львів, 1935. – Р. VІІІ. – Ч. 2. – № 

33. 

Українські політики. – Львів, 1936 – 1937. – 280 с.  

Українські політики. Сильвети наших давніх 

послів і політичних діячів 1907 – 1914 рр. – Львів: 

Б.в, 1937. – Ч. 2. – 109 с.  

 

6.  Лозинський 

Михайло 

Михайлович  

(30.06.1880 – 

09.10.1937 рр.)  

Галичина в житті України / М. М. Лозинський. – 

Відень, 1916.  

Українство і москвофільство серед Українсько-

народу в Галичині. – Львів, 1909 (переиздание – 

Українство i москвофiльство серед українсько-

руского народу в Галичинi. – Стрий, 1994. – 93 с.).  

Гайдамаччина. Із історії народних рухів. – Львів: 

наклад В’ячеслава Будзиновського, 1906. – 46 с.  

Польський і руський революційний дух і Україна. – 

Київ, 1907 (2-ое издание – Львів, 1908). 
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Два iнтернацiональнi робiтницькi конгреси // ЛНВ, 

1907 – Т. 10.  

Духовенство і національна культура. – Львiв, 1912. 

Подiл Галичини. – Львiв, 1913.  

Нацiональне питаннє в Росiї й вiйна. – [S. l.], 1914. 

(під ім’ям М. Михайленко).  

Утворенне українського коронного краю в Австрiї 

– [S.l.], 1915. – 75 с. (Die Schaffung einer 

ukrainischen Provinz in Österreich. Berlin: С. Kroll, 

1915).  

Die russische Propaganda und ihre polnischen Gönner 

in Galizien // Dokumente des polnischen 

Russophilismus. – Berlin, 1915.  

Wie die Polen die Freiheit Anderer verstehen. – Berlin: 

С. Kroll, 1915. 

Українське національне питаннє у творах М. 

Драгоманова. – Відень, 1915.  

Українська Галичина – окремий коронний край. – 

Львів, 1915.  

Галичина в життю України. – Вiдень: Накладом 

Союзу визволення України, 1916.  

Вiйна i польська полiтична думка. – Львiв, 1916.  

Галичина на Мировій конференції в Парижі. – 

Кам'янець-Подільський, 1919. 

Галичина в рр. 1918-1920. – Прага, 1922 (Нью-

Йорк: Червона Калина, 1970. – 288 с).  

З новим роком 1924: Теперішній стан будови 

Української Держави і задачі західно-українських 

земель. – Женева, 1924.  
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Уваги про українську державність. – Відень, 1925.  

Моє співробітництво з президентом 

Петрушевичем. – Львів: Накл. «Нового Часу», 

1925.  

Чергові полонізаційні акти польського уряду // 

Вісті. – 1927. – 4 листопада.  

Обопільні стосунки між Великою Україною і 

Галичиною в історії розвитку української 

політичної думки XIX і XX ст. // Україна. – 1928. – 

№ 2.  

В десятиріччя галицької революції // Червоне 

право. – 1928. – № 11.  

Річниця уярмлення Галичини // Червоний шлях. – 

1928. – № 3.  

Польща, УРСР і західноукраїнські землі // 

Пролетарська правда. – 1928. – 30 вересня.  

З польсько-радянських відносин. Дев’яті роковини 

Радянської Галичини // Червоний шлях. – 1929. – 

№ 8 – 9.  

 

7.  Огоновський 

Олександр 

Михайлович  

(17.03.1848 – 

10.02.1891 рр.) 

Австрійске обще право приватне. – Л.,1880. – 216 

с. // ЦДІАУ у Львові. – Ф. 309. Наукове товариство 

імені Шевченка. – Оп. 1. – Од. зб. № 8.  

Система австрийского права приватного. Науки 

загальні і право річеве. – Л.,1897. // ЦДІАУ у 

Львові. – Ф. 309. Наукове товариство імені 

Шевченка. – Оп. 1. – Од. зб. № 8.  

8.  Олесницький 

Євген 

Новий податок з горілки та інтереси пропінації. – 

Л.,1887.  
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Григорович 

(05.03.1860 – 

26.10.1917 рр.)  

Примусова асекурація (Обов’язкове страхування). 

– Л.,1887.  

Приватне право та інтереси убогих класів. – 

Л.,1888.  

Нові робітничі закони в Австрії». – Л.,1888.  

Примусова асекурація. – Л.,1888.  

Крайовий консумпційний податок як средство 

зменшення недобору в краєвім фонді. – Л., 1889.  

Викупно права пропінації // Часопись правнича. – 

Львів, 1889. – Р.1. – Число 6. – С. 97-104.  

Дещо про новий закон громадський для 30 великих 

міст галицьких і його становище в системі краєвого 

законодавства громадського // Часопись правнича. 

– Львів, 1889. – Р.1. – Число 9. – С. 154-161.  

Олесницький Є. Австрійське законодавство 

державне в р. 1889 // Часопись правнича. – Львів, 

1889. – Р.1. – Число 12. – С. 21-24.  

Краєве законодавство Галичини в р. 1889 // 

Часопись правнича. – Львів, 1890. – Р.ІІ. – Число 5. 

– С. 65-69. 

Про социяльне обезпеченє. – Львів, 1909. – С. 36.  

Про організацію «Просвіти»: реферат, 

виголошений на першому українському просвітно-

економічному Конгресі, уложеному Товариством 

«Просвіта» в сорокаліттє заснування у Львові в 

днях 1 і 2 лютого 1909 року. – Львів, 1910. – С. 28 – 

48.  

Сторінки з мого життя. – Львів: Накладом 

видавничої спілки «Діло», 1935. – І частина: (1860–
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1890).  

 

9. Охрімович 

Володимир 

Юліанович  

(27.05.1870 – 

06.11.1931 рр.)  

Значение малорусских свадебных обрядов в 

истории эволюции семьи // Этнографическое 

обозрение. – 1891. – №.4. – Кн. ХI. – С. 44 – 105.  

Знадоби до пізнання народних звичаїв і поглядів 

правних // Житє і слово. – Львів, 1895. – Т. 3. – С. 

387 – 401. 

Українсько-руські приповідки правничі, 

систематично впорядковані та юридично пояснені. 

– Львів, 1912. – 236 с.  

 

10. Старосольський 

Володимир 

Йоахимович 

(08.01.1878 – 

25.02.1942 рр.) 

Реформа похатньої торгівлі і австрійському 

законодавстві // Часопись Правнича і Економічна. – 

Львів, 1900.  – Т. 2. – С. 1-39.  

Причинки до теорії соціольоґії // Часопись 

Правнича і Економічна. – Львів, 1902.  – Т. 4-5. – С. 

1-36. 

Нацiональний i соцiяльний момент в українськiй 

історії. – Відень, 1915. – 16 с.  

Das Majoritätsprinzip. – Wien ; Leipzig : Deuticke, 

1916.  – X, 158 s. 

Теорія нації. – Нью-Йорк; Київ, 1998. – XL, 157 с.  

Держава і політичне право: у 2 т. – Подєбради: 

Видавництво УГА, 1923–1925.  

Методологічна проблема в науці про державу. – 

Прага, 1925. 

До питання про форми держави // Ювілейний 

збірник НТШ. – Львів, 1925. 
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Bohdan Kistiakowskyj und das russische 

soziologische. – Denken. – Berlin, 1929.  

Держава і право (Причинок до проблеми 

правовости держави). – Львів, 1934. – С. 146-159. 

Політичне право: курс лекцій. – Реґенсбурґ; Новий 

Ульм: УТГІ, 1950. – 373 с.  

 

11.  Стебельський 

Петро  

(15.07.1857 – 

24.09.1923 рр.)  

Австрійський процес карний (1900, 1901).  

Студії над карним процесом (1891).  

Зі статистики злочинності в Галичині (1893).  

Неповнолітні злочинці в світлі нових напрямів у 

карному праві (1895).  

Австрійське карне судочинство (1913).  

Австрійське карне право (1897, 1903, 1912, 1914).  
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Додаток Ґ 

 

ВИКЛАДАЦЬКА ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ВЧЕНИХ-ЮРИСТІВ – ЧЛЕНІВ ПРАВНИЧОЇ КОМІСІЇ НТШ  

 

№ 

з/п  

Прізвище, ім’я,  

по батькові  

 

Викладацька 

діяльність  

Науково-організаційна 

діяльність  

1 Вергановський 

Володимир 

Йосипович  

Викладання 

цивільного процесу 

на базі правничого 

факультету 

Українського 

таємного 

університету у 

Львові (1919-1925 

рр.), а також на 

юридичному 

факультеті 

Львівського 

університету  

(1939 – 1941 рр.) 

Виконання функцій 

професора правничого 

факультету Українського 

таємного університету у 

Львові (1919-1925 рр.).  

 

Зайняття посади декана 

правничого факультету 

Українського таємного 

університету у Львові (1919-

1921 рр.).  

 

Керівництво правничою 

комісією НТШ та виконання 

функцій головного редактора 

«Збірника Правничої комісії» 

(1925-1929 рр.).  

 

Науково-педагогічна 

діяльність на юридичному 

факультеті Львівського 

університету (1939 – 1941 
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рр.), у процесі якої він 

виконував обов’язки  

заступника декана та 

завідувача кафедри 

цивільного процесу.  

 

2 Дністрянський 

Станіслав 

Северинович  

Викладання 

цивільного 

(зобов’язального і 

річевого права) у 

Львівському 

університеті.  

 

Викладання 

цивільного права у 

Празькій Вільній 

школі політичних 

наук (1928-1930 

рр.).  

 

Викладання 

цивільного права у 

Німецькому 

університеті в Празі 

(1929-1933 рр.).  

Виконання обов’язків 

заступника голови правничої 

комісії НТШ (з 1900 року), а 

згодом – головування у 

правничій комісії НТШ (з 

1901 року).  

 

Редагування наукових видань 

«Часопись правнича» (згодом 

– «Часопись правнича і 

економічна» (1900-1909, 

1912), «Правничий Вісник» 

(1910 – 1913).  

 

Участь у заснуванні 

Українського Вільного 

університету.  

 

Виконання обов’язків декана 

факультету права і 

політичних наук Українського 

Вільного університету (1921).  

 

Виконання обов’язків ректора 
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Українського Вільного 

університету (1921-1922 рр.).  

 

Виконання обов’язків 

проректора факультету права 

і політичних наук 

Українського Вільного 

університету (1923 р., 1933-

1935 рр.).  

 

Співпраця з Українською 

господарчою академією у 

Подебрадах та Українським 

науковим інститутом у 

Берліні.  

 

Дійсне членство у 

Всеукраїнської академії наук 

по кафедрі цивільного права і 

політики.  

 

3 Зобків Михайло 

Михайлович  

Читання лекцій на 

правничому 

факультеті 

Львівського 

університету з 

цивільно-правових 

дисциплін на 

українській мові.  

 

Виконання обов’язків 

приватного доцента 

австрійського цивільного 

права у Загребському 

університеті. 
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Викладання 

цивільного і 

римського 

приватного права 

хорватською мовою 

у Загребському 

університеті.  

4 Лозинський 

Михайло 

Михайлович  

Викладання 

міжнародного права 

в Українському 

Вільному 

Університеті у 

Празі (1921 – 1927 

рр.).  

 

Викладацька 

діяльність у Харкові 

на базі Інституту 

народного 

господарства (з 

1927 р.).  

 

Діяльність на посаді 

професора міжнародного 

права в Українському 

Вільному Університеті у 

Празі.  

 

 

 

Керівництво кафедрою права 

Інституту народного 

господарства у Харкові  (з 

1927 р.).  

5 Охрімович 

Володимир  

Юліанович  

Педагогічна 

діяльність на базі 

середньої школи в 

Мелітополі (1919 – 

1920 рр.).  

 

Здійснення науково-

педагогічної 

Виконання функцій 

завідувача народної освіти в 

Мелітопольському повіті 

(1920 – 1925 рр.).  

 

Зайняття посади декана 

правничого факультету 

Українського таємного 
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діяльності та 

управління у сфері 

вищої школи (1920 

– 1925 рр.).  

університету (1920 – 1925 

рр.).  

6 Старосольський  

Володимир 

Йоахимович  

Ведення правничих 

студій в 

Берлінському, 

Ґрадському та 

Гейдельберзькому 

університетах 

(1903-1912 рр.).  

 

2) Викладацька 

діяльність на базі 

Українського 

державного 

університету в 

Кам'янці-

Подільському (з 

1918 р.).  

Отримання посади та 

виконання функцій професора 

Українського державного 

університету в Кам'янці-

Подільському (1918 р.).  

7 Стебельський 

Петро  

Науково-

педагогічна 

діяльність у сфері 

кримінально-

правових дисциплін  

Виконання функцій асистента 

на кафедрі карного права у 

Львівському університеті (з 

1888 р.).  

 

Зайняття посади 

надзвичайного професора 

кафедри карного права і 

процедури у Львівському 

університеті.  
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Завідування кафедрою 

карного права і процедури у 

Львівському університеті.  

8 Цюцюра  

Теодор Богдан 

Вікторович  

Викладання 

міжнародного 

публічного права та 

порівняльного 

правознавства на 

базі Українського 

Вільного 

Університету в м. 

Мюнхені, в Новій 

школі соціальних 

досліджень 

Фундації Форда у м. 

Нью-Йорку (1949 – 

1961 рр.).  

 

Викладання історії 

політичних і 

правових учень на 

базі Галіфакського 

університету в 

Канаді (1962 – 1986 

рр.).  

 

Виконання функцій секретаря 

факультету права і суспільно-

економічних наук 

Українського Вільного 

Університету (1945-1948 рр.).  

 

Перебування на посаді 

головного секретаря 

Українського Вільного 

Університету (1948-1950 рр.).  

 

Перебування на посаді 

професора Галіфакського 

університету в Канаді (1962 – 

1986 рр.).  

 

Виконання функцій голови 

відділу (декана факультету) 

політичних наук (1969-1986 

рр.).  

 

Обіймання посади ректора 

Українського Вільного 

Університету (1986-1992 рр.).  

 


