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ПРАВА ТА ТЕОРІЇ ПРАВА 

 
Стаття присвячена проблемі виникнення та розвитку такого правового явища, як енциклопедія права та її 

зв’язку із теорією права. Досліджені основні теоретичні вчення, які впливали на формування змісту та значення 
енциклопедії права. Також проаналізовано праці вчених того історичного минулого, що досліджували, викла-
дали та вдосконалювали енциклопедію права, як навчальну та наукову юридичну дисципліну у сфері правової 
науки, а також передані основні подібні та відмітні риси між указаними науками. 
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Постановка проблеми. У сучасному гло-
балізаційному суспільстві та інформаційній дер-
жаві все частіше постають питання універсаль-
ності та досконалості у сфері усвідомлення та 
застосування права. Тому багатовимірні погляди 
на сучасну юриспруденцію деякою мірою поро-
джують правовий хаос. І тому саме енциклопедія 
права та теорія права покликані на первинних 
основах урегулювати цей правовий, можливо, й 
потрібний, юридичний хаос, адже й енциклопе-
дія права, і теорія права є універсально-догма-
тичними юридичними науками, які покликані 
забезпечити та сформувати первинний, базисний, 
ґрунтовний фундамент для правоусвідомлення та 
подальшого розуміння правової матерії.  

Стан дослідження проблеми. Досліджен-
ням питань енциклопедії права цікавилося чима-
ло як українських, так і зарубіжних учених, серед 
яких варто відзначити М. Коркунова, Я. Ко-
зельського, Л. Петражицького, К. Неволіна, М. 
Ренненкампфа, Б. Кістяківського, М. Палієнка, 
Ф. Тарановського, Є. Спекторського, М. Звєрєва, 
П. Карасевича та ін.  

Мета статті полягає в аналізі основних 
концептуальних підходів до розуміння енцикло-
педії права, її зв’язку та впливу на формування 
теорії права. 

Виклад основних положень. Для сучасного 
дослідження енциклопедії права на Україні потріб-
но зазирнути у її витоки та джерела, що безперечно 
допоможе усвідомити той позитивний її вплив на 
формування існуючої теорії права.  

На відміну від формування енциклопедії 
права у європейських державах, зовсім іншого 
характеру набуває система вивчення права в на-
ших університетах. Як відомо, у нас ніколи не 
було такої переваги цивільного права, тому хара-
ктер і якість юридичної освіти цілком залежала 
від політичних вподобань, і така ознака започат-
кувалася ще з часів Петра Великого. Через це 
вітчизняні юристи не могли згрупувати в курсі 

енциклопедії все лише до короткого викладу 
всього того правового матеріалу, який викладав-
ся на юридичних факультетах європейських нав-
чальних закладів.   

Така різносторонність предметів правового 
матеріалу, які викладаються, та ті умови викла-
ду, які були притаманні нашим університетам, 
вимагали від енциклопедії права не конспектив-
ного вираження спеціальних наук, а загального 
бачення правознавства [1, с. 36]. Так, на думку, 
С. Пахмана, юридична наука не тільки пояснює 
життєві основи права, але й досліджує його вну-
трішню природу, логічні конструкції юридичних 
досліджень, не виходячи за їх межі [2, с. 49]. 
Схожу точку зору висловлює також І. Михайлов-
ський, який вбачає в теорії права вивчення понять, 
які були б загальними для всіх юридичних наук у 
цілому. Завдання такої юридичної науки полягає у 
побудові логічної завершеної системи понять. То-
му така наука повинна бути точною, позитивною, 
зосереджуючись при цьому на вивченні лише того, 
що вже існує у правовій галузі. Тобто вчений наго-
лошує на тому, щоб відмовитися від дослідження й 
оцінювання існуючого права, а також не відволіка-
тися на створення ідеалу [3, c. 7]. 

Ширше уявлення про енциклопедію права 
надає нам знайомство з її програмою, яка була 
обов’язковою для всіх юридичних факультетів 
вітчизняних університетів після прийняття уні-
верситетського статуту. Серед питань, внесених 
до програми енциклопедії права, були, напри-
клад, такі: поняття норм, співвідношення мора-
льності та права, визначення права у відповідно-
сті до його джерел, теорія природного права, ви-
токи права, право в об’єктивному значенні, пра-
во, в суб’єктивному значенні, елементи юридич-
них норм, гіпотеза, диспозиція, санкція, юридич-
ні факти, приватне та публічне право, право як 
правовий порядок, учення Г. Гегеля, Л. Штейна, 
визначення держави, влади і права, застосування 
права, тлумачення законів та багато інших пи-
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тань [4, с. 61]. За своїм змістом така інтерпрета-
ція предмета енциклопедії права ще не свідчить 
про те, що вона надає короткі відомості про 
юридичні науки або “вводить нас у вивчення 
юридичних наук” [5, с. 18]. 

Скоріше, на нашу думку, вказана програма 
нагадує про коло питань, які входять до системи 
курсу теорії держави та права. Разом з цим пот-
рібно враховувати, що енциклопедія права 
пройшла складний та суперечливий шлях до 
встановлення свого предмета і спочатку справді 
нагадувала конгломерат різносторонніх відомос-
тей про право. Але форми та методи осмислення 
права удосконалювалися. Емпірична сходинка в 
процесі пізнання з часом почала доповнюватися 
теоретичними відомостями, і саме в цьому енци-
клопедія права була зацікавлена та була однією 
із найперших юридичних дисциплін, яка досягла 
позитивного результату в формуванні догматич-
ної правової бази. 

Як відомо, у правовій сфері першою нау-
кою та юридичною навчальною дисципліною, 
яка розглядала вчення про право через призму 
системності та цілісності, була енциклопедія 
права. Після неї починають виділятися такі пра-
вові напрямки, як філософія права, теорія права, 
соціологія права, і навіть сама енциклопедія з 
часом намагається надати собі характеру узага-
льнюючої науки. І цьому є підтвердження у сло-
вах М. Звєрєва, який вбачав в енциклопедії права 
уявлення про право як логічну сукупність по-
нять, “як живе ціле” [6, с. 29]. 

Саме з цього приводу К. Неволін, М. Капу-
стін, П. Редькін, а також багато інших учених 
схилялися до думки, що особливої різниці між 
теорією, філософією та енциклопедією права не-
має. На нашу думку, таке припущення може ма-
ти місце серед наукових тлумачень щодо пред-
мета вказаних наук, але сутність таких дослі-
джень, скоріше за все, полягає не в пошуку влас-
ного предмета тієї чи іншої науки, а в глибшому 
осмисленні правової матерії, у намірах надати 
остаточну відповідь на одвічне питання: “Що ж 
таке право?”, питання, яке й проходить червоною 
лінією через всю енциклопедію права. 

У формуванні нашої юридичної літератури 
щодо проблематики енциклопедії права були 
прихильники та захисники, які намагалися збере-
гти розмежування між енциклопедією права та 
теорією права, і до таких  учених належав про-
фесор М. Звєрєв [6, с. 30]. На його думку, енцик-
лопедія права бере свої головні початки та фор-
мує свій зміст із філософії права і, отже, не має 
власного предмета вивчення. Також учений наго-

лошував на тому, що в енциклопедії права дається 
догматичне викладення одних і тих же питань як в і 
філософії права [7, с. 25]. На нашу думку, при такому 
розгляді енциклопедія права є лише особливим мето-
дом викладу філософії права. Але також хотілось би 
підкреслити, що при такому баченні встановлених 
нею результатів не з’ясовуються шляхи досягнення 
вказаних здобутків. 

Звичайно, енциклопедія права не зупиняєть-
ся на викладенні контраргументів, які розділяються 
різними науковими школами. Вона викладає вчен-
ня про право, як єдину, цілісну частину, через при-
зму догматики, а не критики. Безперечно, що вбір 
того чи іншого викладу не залежить від випадково-
сті. Якщо з певного питання немає встановленої 
загальновизнаної наукової теорії, то в такому випа-
дку без критичного погляду на викладення певного 
предмета не обійтися.  

Отже, являючи собою певний вступ до юри-
дичних наук і маючи підґрунтям  основи філософії 
права, енциклопедія права пропонує нам доміную-
чі відомості, які в подальшому перетворює на го-
тові результати науки. Вона викладає знання всієї 
сфери права, наскільки це можливо зі стану право-
знавства, у вигляді складених і систематизованих 
юридичних понять та категорій.  

Енциклопедія права ставить своїм завдан-
ням ввести того, хто навчається, у вивчення спе-
ціальних юридичних наук. І так слугує для того, 
щоб змалювати й окреслити план майбутніх пра-
вових занять і показати шлях, по якому потрібно 
рухатися, щоб здобути кінцевий узагальнюючий 
та систематизований результат [7, с. 71]. Тобто ен-
циклопедія права разом із філософськими тенден-
ція розвитку як усього суспільстві, так і правознав-
ство в цілому, є підґрунтям або навіть підготовчою 
стадією однієї з узагальнюючої дисципліни, як за-
гальної теорії права.    

Історично існувала реальна потреба в ство-
рені загальної теорії права, яка, по-перше, по 
своєму змісту повинна відрізнятися від енцикло-
педії права, але по-друге, при цьому повинна 
зберігати всі ті основні здобутки у вченні про 
право, які створені останньою. 

Що ж стосується вітчизняних енциклопе-
дистів (тих, хто досліджував, розвивав та всіляко 
сприяв розвитку енциклопедії права), то поміж 
ними досить розповсюджена думка щодо отото-
жнення енциклопедії права з теорією права. 
Цьому є підтвердження, що всі друковані курси 
енциклопедії або певні її друковані частини, за 
винятком К. Неволіна та А. Рождественського, да-
ють тільки загальне вчення про право. М. Капустін 
навіть змінює назву “енциклопедії” на “загальну 
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догматику”. Але, як правильно зауважив  П. Ка-
расевич, який був першим ініціатором в універ-
ситетах щодо проведення юридичних семінарів 
на зразок до німецьких університетів, і ми з його 
думкою цілком погоджуємося, що така назва не 
зовсім зручна та не відповідає меті. Оскільки до-
гма протиставляється історії та означає приклад-
ну науку права. 

На методологічному рівні теж є певний 
взаємозв’язок між енциклопедією та теорією 
права. Прихильники енциклопедичного напрям-
ку розвитку правового знання розробляли філо-
софську концепцію бачення вивчення правової ма-
терії через призму створення та формулювання 
основних понять і категорій. А теорія права, зви-
чайно, пішла далі в цьому напрямку, й утворила 
структурно-логічну конструкцію науково-теоре-
тичних знань про право, що мають основоположне 
значення для юридичних наук [8, с. 251]. Так за 
рахунок утворення такої системи забезпечується 
взаєморозуміння між усіма загальними правовими 
питаннями різних юридичних наук [9, c. 136]. Тоб-
то насамперед тут мова йде про загальні, сталі, до-
гматичні юридичні поняття та явища в цілому для 
правознавства. 

Енциклопедія права ставила перед собою 
завдання, яке полягало у правовому спогляданні 
на правознавство, що допомагало під час роботи 
мислення людини набути певних знань про зов-
нішній світ, у тому числі й про правову сферу. 
При цьому важливу роль у формуванні нових 
уявлень про будь-яке правове явище в правовому 
енциклопедизмі відігравали створені численні 
юридичні праці.  

Мета, яку прагнули досягнути більшість із 
авторів цих праць, полягала в тому, щоб не прос-
то зв’язати у єдине ціле існуючі правові знання, 
але й спрямувати їх до розуміння того, якими 
повинні бути нові суспільно-правові відносини 
та явища. Як бачимо, на сьогодні теорія держави та 
права як навчальна юридична наука теж ставить 
своїм завданням створення характеристики основ-
них і закономірних тенденцій розвитку державно-
правових явищ [10, с. 11].  

Енциклопедія права намагалася охопити 
увесь наявний фонд знань у галузі правових на-
ук, намагалася стати справжньою академією на-
ук. Тобто передбачала, що всі, хто буде вивчати 
сферу права, повинні стати в деякій мірі енцик-
лопедистами в досягненні й опрацюванні право-
вої бази знань. Енциклопедія права ставила за 
мету надати тому, хто навчається, правову осві-
ту, а також просвітити все людське суспільство в 
цілому по відношенню до усвідомлення та розу-

міння права. На сьогодні частково цю функцію у 
правознавстві виконують такі навчальні дисцип-
ліни, як юридична деонтологія, професійна куль-
тура. Як зазначає Скакун О.Ф., юридична наука 
вбирає в себе якості трьох основних галузей люд-
ського знання – суспільних наук, природничих, 
наук про мислення [11, с. 4]. Як бачимо, досягнен-
ню основного теоретичного призначення правоз-
навства властивий енциклопедичний характер.  

Теорія держави та права, так само як і ен-
циклопедія права, під час утворення та дослі-
дження правових явищ, категорій, понять, визна-
чень спирається на інші галузі наукових знань 
[10, с. 8], що дає можливість у повній мірі усві-
домити значення та призначення права по від-
ношенню до суспільства та його управління.  

Теорія держави та права займається дослі-
дженнями правових проблем, які є загальними для 
усіх інших юридичних наук і дисциплін [10, с. 10], 
тобто носить загальний та фундаментальних хара-
ктер. У свою чергу енциклопедія права носила зви-
чайно, в меншій мірі, але спеціальних характер 
конкретної країни чи конкретного розвитку право-
вої дійсності в певний історичний період. 

Висновки. 1. Енциклопедія права, як і тео-
рія права та держави, є наукою ввідною, вступ-
ною до курсу цілої низки юридичних наук. Не-
зважаючи на досить суттєвий та вагомий істори-
чний проміжок часу, призначення енциклопедії 
права та теорії права спільне та незмінне: перш 
ніж приступити до вивчення основного правово-
го матеріалу юридичних дисциплін, треба отри-
мати повноцінне бачення та уявлення про держа-
вно-правову реальність.  

2. Розмірковуючи над питанням взаємодії 
енциклопедії прав і теорії, варто зазначити, що 
тут відбувається певна зміна значення та сутнос-
ті вказаних юридичних наук. На сьогодні потріб-
но дивитися на правознавство через енциклопе-
дичний характер вивчення правового знання, а 
також через його переосмислення з позиції базо-
вих філософських підходів до формування та 
розв’язання правових проблем, що, безперечно, 
підвищить рівень юридичних знань, а також зба-
гатить і сам предмет правознавства. Сутність та-
кого зв’язку зазначених юридичних наук полягає в 
тому, що обидві вони діють в одній і тій же сфері – 
правовій, виступаючи загальнотеоретичними юри-
дичними науками. При цьому користуються фун-
даментальними, загальними поняттями, формують 
теоретико-наукову систему бачення права та юри-
дичного світогляду. 

3. Природа будь-якої енциклопедії права не 
тільки виключає вичерпуючі положення право-
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вих ідей з боку їх змісту, але й обмежує система-
тичний розвиток саме цих ідей, думок, які по-
винні містити в собі те, що в інших юридичних 
науках розуміють під доказами і без чого немож-
лива наукове правознавство. 
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