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ABSTRACT 

Kateryna Dolhoruchenko. Approaches to understanding the terms-concepts «legal 

actuality» and «legal reality» and the problem of methodological correctness of their use in 
historical and legal research. The author has clarified the semantic load and content of the terms 
«reality» and «actuality», and identified their common and distinctive features.  

She has considered doctrinal approaches to the definition of the terms «legal actuality» and «legal 
reality». Based on their analysis, her own approach to understanding the content of the category «legal 
reality» has been suggested. The necessity of differentiation and further correct use of the categories 

«actuality» and «reality» within the framework of historical and legal research has been proved. 
The content of the term-concept «legal actuality», its structure and characteristics have been 

determined. In accordance with the established historical and legal paradigm, it has been determined that only 
everything possible, objective, already feasible can be valid. The meaning of the term-concept «legal actuality» 
has been revealed as a system of actually existing or existed phenomena and processes, legal in their essence or 
nature, which are determined by continuous changes (development) and a specific period of time. 

The author's position on the methodological correctness of the use of these terms in historical and 
legal research has been formulated. A characteristic feature of knowledge of the phenomena and 
processes of historical and legal reality is retrospectiveness. Cognition is carried out from the present to 

the past, from consequences to causes. At the same time, the perspective nature of such knowledge 
(especially in the history of Ukrainian political and legal thought) has been revealed, thanks to which 
modern historical and legal research focuses on patterns, causes and consequences of changes in feasible 
(real) phenomena and processes in state and law in a particular period. 

Keywords: law, reality, actuality, categorical apparatus of the history of the state and law. 
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У статті проаналізовано творчий доробок історика української еміграції І. Лисяка-
Рудницького щодо періодизації українського державотворення. З‘ясовано ставлення науковця 
стосовно основних підходів до періодизації, зокрема: формаційного, що переважно застосовувався 
науковцями в радянській Україні та цивілізаційного, який вперше щодо України був наведений на 

початку XX ст. у наукових працях М. Грушевського. Розглянуто зауваження, що висловив у своїй 
праці І. Лисяк-Рудницький щодо цих підходів, а також можливості для їх усунення на сучасному 
етапі розвитку історико-правової науки. Зроблено висновок про актуальність запропонованої вченим 
концепції періодизації, а також її значення у світлі останніх подій розвитку української державності. 

Ключові слова: Іван Лисяк-Рудницький, періодизація, українське державотворення, 
формаційний підхід, цивілізаційний підхід. 

 

Постановка проблеми. З плином часу відбувається розвиток технологій та інших 

сфер життєдіяльності людства, у тому числі – державно-правових інститутів. 

Накопичення нового інформаційного матеріалу потребує здійснення систематизації, а в 

контексті історико-правової науки – періодизації. Але, навіть сьогодні, серед 

дослідників історії української державності немає єдиної концепції її періодизації. Одну 

з таких малодосліджених концепцій пропонує в своїх наукових працях український 

дослідник в еміграції І. Лисяк-Рудницький. У його науковому доробку міститься 

критика основних підходів до періодизації державотворення України, наявних у XX ст. 
У доповіді, оголошеній І. Лисяком-Рудицьким у Лондоні та Онтаріо в 1978 р. 

«Проблеми термінології і періодизації у навчанні української історії» [8, с. 589], 
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пропонується авторський підхід до визначення основних періодів історії української 

державності, який, з одного боку, усуває неточності наявних, а з іншого – не відриває 

історію української держави від загальноєвропейських процесів державотворення. 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Проблемі 

періодизації історії українського державотворення присвячена великакількість наукових 

праць, кожен підручник з навчальної дисципліни «Історія держави та права України» 

пропонує такі періодизації. В нашій роботі ми звернулися до надбань учених, як-от: 

В. Гончаренка, М. Грушевського, В. Корецького, С. Кульчицького, П. Музиченка, 

О. Субтельного, С. Юшкова та ін. 

Метою статті є аналіз різних підходів до періодизацій історії українського 

державотворення, зокрема концепція І. Лисяка-Рудницького та використання наукової 
спадщини вченого сучасними дослідниками історії виникнення, розвитку та 

функціонування української держави. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні дослідники визначають поняття 

періодизації як форму історичного розуміння, задуману як історіологічний інструмент 

для того, щоб зробити минуле зрозумілим, доступним та змістовним, поділивши його на 

періоди [12]. Періодизація є одним з різновидів наукової класифікації, тому для її 

проведення важливий вибір критеріїв. Критеріями періодизації можуть слугувати різні 

чинники, починаючи від фізично-календарного характеру (роки, десятиліття, століття, 

тисячоліття тощо) до рубежів, пов‘язаних зі змінами форм господарювання, суспільних 

відносин, мислення, ідеологій, способів комунікації, екологічних трансформацій тощо 

[5, с. 152]. Це призводить до виникнення різноманітних підходів до періодизації, у тому 
числі періодизації українського державотворення. 

У минулому столітті свій погляд щодо періодизації історії українського 

державотворення висловив І. Лисяк-Рудницький. У доповіді, присвяченій проблемам 

термінології та періодизації в українській історії, ним проаналізовано основні підходи, 

що застосовувалися до проведення періодизації державотворення, які були поширені у 

XX ст., а саме: формаційний (марксистський), що був поширений у радянській Україні і 

цивілізаційний, на який спиралися українські дослідники-емігранти, що вивчали історію 

становлення та розвитку української державності.  

Аналізуючи названі періодизації, І. Лисяк-Рудницький знаходить в них неточності 

щодо позначення історичних етапів українського державотворення. Перший підхід до 

періодизації українського державотворення, що аналізує І. Лисяк-Рудницький, – 

марксистський (формаційний), який базується на розвитку суспільно-економічних 
відносин. Нагадаємо, що у марксизмі він позначається як «стадія суспільної еволюції, що 

характеризується певним ступенем розвитку продуктивних сил суспільства і відповідним 

цьому ступеню історичним типом економічних виробничих відносин, що залежать від неї і 

визначаються нею» [6, с. 98]. Згідно з цією концепцією, виділяють п‘ять стадій (формацій) 

розвитку суспільства: первісно-общинний лад (коли ще немає державних інститутів), 

рабовласницьке суспільство (якому відповідає рабовласницький тип держави), феодальне 

суспільство (якому відповідає феодальний тип держави), капіталістичне суспільство 

(якому відповідає буржуазний тип держави) та комуністичне суспільство (коли 

ліквідуються інститути держави). І. Лисяк-Рудницький, не відкидаючи марксистську 

періодизацію розвитку державності, спробував її інтерпретувати по-своєму, виділивши 

такі стадії розвитку держави, а саме: «первісного комунізму, рабовласницького 
суспільства, феодалізму, капіталізму та соціалізму» [8, с. 88]. З одного боку, І. Лисяк-

Рудницький використовує синонім терміна «первісно-общинний лад» – первісний 

комунізм, з чим можна погодитися через поширеність цього терміна у працях різних 

істориків. Але з іншого боку – ототожнення соціалізму та комунізму є помилковим і, на 

нашу думку, свідчить про поверхневе знання марксизму. Адже соціалізм, на відміну від 

комунізму, ліквідує приватну власність на засоби виробництва, а не інститут держави. 

Тому останньою стадією є саме комунізм, а не соціалізм. Саме такий розподіл ми можемо 

спостерігати як у наукових працях з історії – багатотомний збірник «Історія Української 

РСР», так і в наукових працях з історії держави і права: підручник «История государства и 

права СССР» [2], «Історія держави і права Української РСР (1917–1960)» [3]. Хоча названі 

роботи й досліджували історію України, охоплюючи різні історичні процеси, вони 

водночас мали основний недолік – неточне іменування періодів українського 
державотворення у межах власного формаційного підходу, коли окремі історичні процеси 

не вписуються в історичний контекст цієї періодизації. 
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Які зазначає І. Лисяк-Рудницький: «Легко погодитися, що Велике Князівство 

Литовське, до якого у XIV–XVI ст. належала більшість українських земель, за своєю 

суттю було феодальним. Але безглуздо визначати у цей спосіб козацьку державу XVI–

XVIII ст.» [8, с. 89]. Водночас також можна згадати перебування українських земель у 

першій половині XX ст. у складі чотирьох різних державних формувань: УСРР (УРСР) – 

у складі СРСР; Східна Галичина і Волинь – у складі Польської Республіки; Північна 

Буковина, Бессарабія та Мармарощина – у складі Королівської Румунії; Закарпатська 

Україна – у складі Чехословаччини. Причому тільки одне державне формування – УСРР 

(УРСР) було за своєю сутністю соціалістичною державою. Отже, можна констатувати, 

що формаційний підхід (підхід з позиції марксизму) не може бути застосовано як 

всеохоплюючий засіб іменування того чи іншого проміжку часу в історії українського 
державотворення. 

З цього випливає друге проблемне питання марксистської періодизації, що 

стосується хронологічних меж кожної стадії суспільно-економічних відносин. Коли ми 

можемо говорити про настання тієї чи іншої формації. Зокрема, стосовно розвитку 

Російської імперії, у складі якої перебувала більша частина українських земель з кінця 

ХVIII до початку ХХ ст., виникає питання – коли, власне кажучи, Російська імперія 

стала капіталістичною державою? Адже скасування кріпосного права у 1861 р. 

остаточно не звільняла селян, а навпаки, у деяких місцях вони залишалися кріпосними і 

повинні були сплачувати оброк чи панщину. 

Тож застосування формаційного підходу до періодизації окремої держави 

призводить до того, що вона втрачає свою ефективність через те, що відображає 
особливості становлення та розвитку не окремої держави, а людства загалом. По суті, на 

чому і наголошують прибічники цієї концепції: «Послідовна зміна названих вище 

формацій утворює магістральну лінію прогресу людства, яка визначає її єдність. 

Водночас розвиток окремих країн і народів, різних регіонів Землі відрізняється значним 

різноманіттям, яке проявляється, по-перше, в тому, що не кожен народ проходить 

обов‘язково через всі класові формації, по-друге, в існуванні різновидів або локальних 

особливостей, по-третє, в наявності різних перехідних форм від однієї суспільно-

економічної формації до іншої» [1]. 

Тому І. Лисяк-Рудницький закликає не відкидати марксистську періодизацію 

розвитку державності, а пропонує, щоб ця періодизація була ефективною – 

застосовувати її зовсім у інший спосіб: «щоб ця концепція була корисним інструментом 

історичного пізнання, її слід застосовувати набагато вужче» [8, с. 89], наприклад, з 
позиції сучасної України ми не можемо говорити, що 1919 рік (утворення УСРР) – є 

закінченням капіталістичної стадії (переходом до соціалізму) повною мірою, адже 

велика частина українських земель була у складі інших держав, про які йшлося вище. 

Через це виникає некоректність щодо позначення певною стадією суспільно-

економічних відносин усієї України, і тому для усунення цієї проблеми ми повинні 

використовувати марксистську (формаційну) періодизацію як додатковий засіб 

розуміння різних періодів українського державотворення. 

Другий підхід, що аналізує та інтерпретує І. Лисяк-Рудницький, цивілізаційний. 

Він розглядає історичний процес як взаємозв‘язок цивілізацій. Нагадаємо, що 

дослідженню розвитку цивілізацій приділяло увагу багато вчених, але найбільш 

вагомий внесок у цей напрям зробив англійський історик А. Тойнбі, який у своїй 
науковій праці «Постижение истории» дав визначення терміну «цивілізація», 

охарактеризувавши її як відносно замкнутий і локальний стан суспільства, який 

відрізняється спільністю релігійних, психологічних, культурних, географічних та 

інших ознак [11]. На нашу думку, вперше стосовно періодизації історії українського 

державотворення цивілізаційний підхід був застосований М. Грушевським. Найбільш 

яскраво його спроба систематизації історії українського державотворення міститься у 

10-томній «Історії України-Руси» та «Нарисах історії українського народу». 

Досліджуючи періодизації вітчизняної історії, зокрема періодизацію М. Грушевського, 

С. Кульчицький виділив шість основних періодів розвитку української держави: 

додержавний; Київської держави; Галицько-Волинської держави; українських земель у 

складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського; козацької 

держави та державних утворень періоду українського відродження [7, с. 165]. Хоча 
запропонована М. Грушевським періодизація й отримала широке поширення серед 

дослідників історії українського державотворення, І. Лисяк-Рудницький ставиться до 
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неї критично, знаходить певні недоліки й звертає увагу на таке: «Пригляньмося до 

т. зв. «козацької доби», яка була улюбленою темою народницьких істориків. Немає 

сумніву, що козацтво було найважливішим феноменом історії України XVII ст. Але до 

революції Хмельницького козаки навряд чи посідали центральне місце у житті всього 

українського народу. Ми також не повинні забувати, що західноукраїнські території 

ніколи не були глибоко охоплені козацьким рухом» [8, с. 89]. Одночасно 

С. Кульчицький наголошує: «Повертаючись до періодизації М. Грушевського, слід 

зазначити, що вчений не надавав їй особливого значення, іноді розподіляючи матеріал 

між томами «Історії України-Руси» без прив‘язки до ключових дат» [7, с. 165]. Тобто 

можна констатувати, що М. Грушевський ставив першочерговою своєю метою 

дослідження історії України, а періодизація була лише формальним засобом, який 
розподіляв періоди державотворення один від одного за найбільш доленосними 

подіями в житті України. Отже, цивілізаційний підхід М. Грушевського щодо 

періодизації українського державотворення, також як і марксистська теорія 

періодизації, не може повною мірою задовольнити потребу систематизації історії 

українського державотворення через відсутність позначання всіх процесів творення 

держави в минулому України. 

Нові спроби знайти універсальну періодизацію історії Української держави 

розпочалися з 1991 р. у зв‘язку з проголошенням незалежності України. Однією з 

перших таких спроб була періодизація канадського історика українського походження 

О. Субтельного [10], який взявши за основу періодизацію М. Грушевського, спробував 

доопрацювати її та актуалізувати для потреб того часу. Але аналізуючи запропоновану 
О. Субтельним періодизацію, можна побачити, що вона не радикально відрізняється від 

періодизації М. Грушевського, в ній також містяться шість періодів українського 

державотворення, хоча вони й іменуються дещо по-іншому. «Додержавний період» 

М. Грушевського замінено на «найдавніші часи», а періоди Київської держави і 

Галицько-Волинської держави об‘єднані в одну – Київська Русь. Отже, бачимо тільки 

спробу перейменування періодів українського державотворення, натомість значних змін 

та доопрацювання не спостерігається. Навпаки, ті зауваження, які висловив І. Лисяк-

Рудницький, залишилися без уваги дослідника, хоча вони працювали в одному 

науковому просторі, в еміграції. 

Інтерес до удосконалення періодизації української державності в кінці XX на 

початку XXI ст. активно почали проявляти правознавці, які акцентували на проблемах 

історії держави і права України. За мету була поставлена систематизація 
державотворчих процесів й відповідно створення періодизації, яка б відповідала 

науковим вимогам до вивчення історії держави і права України. Через це особливо 

хочеться звернути увагу на періодизацію, запропоновану П. Музиченком [9, с. 15–17], 

який одним із перших в незалежній Україні звернувся до цивілізаційного підходу. 

Спостерігаємо, що запропонована П. Музиченком періодизація створена на основі 

концепцій періодизацій М. Грушевського та О. Субтельного. В ній, з одного боку, 

містяться схожі періоди з попередніми запропонованими концепціями, а з іншого – 

розглядаються майже всі державні утворення, які були наявні на території сучасної 

України, тим самим роблячи її актуальною для потреб сьогодення. Але, на жаль, не 

розглядаються події, які передували виникненню Київської Русі (протодержавний 

період), тим самим упускаючи величезний пласт історичного часу подій, які відбувалися 
на території сучасної України. Насамперед, ми говоримо про державні утворення 

Північного Причорномор‘я, які, з одного боку, були присутні на території сучасної 

України, а з іншого – безумовно мали вплив на подальший розвиток українського 

державотворення: «Завдяки заснуванню у північному Причорномор‘ї низки грецьких 

поселень та їхньому впливу на віддалену від берега частину країни, а також завдяки 

пізнішому поширенню протекторату Риму над Боспорським царством Україна стала, 

принаймні маргінально, частиною стародавньої грецької та еліністично-романської 

цивілізації», – наголошує І. Лисяк-Рудницкький [8, с. 89–90]. 

Більш досконала концепція періодизації українського державотворення була 

представлена в підручнику з «Історії держави і права України» під редакцією 

В. Гончаренка. Запропонована концепція, на відміну від періодизації П. Музиченка, 

містить період до виникнення Київської Русі, розглядаючи рабовласницькі державні 
утворення Північного Причорномор‘я як невід‘ємну складову частину процесу 

українського державотворення [4, с. 5–6 ].  
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Але є ще одна проблема, на яку звернув увагу І. Лисяк-Рудницький, що 

ігнорують сучасні дослідники. Хоча розглянуті періодизації і можуть задовольнити усі 

потреби істориків держави і права України, попри це запропоновані концепції 

періодизації є суто українськими й відривають історію творення національної держави 

від загальноєвропейського та світового контексту. І. Лисяк-Рудницький зауважує: 

«Такі поняття, як «княжа доба» і «козацька держава», що їх не можна поширити на 

інші країни, штучно ізолюють український історичний процес від ширшого контексту» 

[8, с. 89]. З метою включення національних процесів державотворення у всесвітню 

періодизацію – вони повинні містити періоди цілком зрозумілі іноземцям, які 

цікавляться історією державотворчих процесів України. Це, зі свого боку, зумовило 

І. Лисяка-Рудницького запропонувати інтегрувати основні періоди становлення та 
розвитку української держави у загальноєвропейську концепцію державотворення. 

Беручи за основу європейську концепцію формування держави, І. Лисяк-Рудницький 

запропонував такі основні періоди українського державотворення, як: «стародавня і 

середньовічна Україна, Україна у ранньоновітній час, Україна XIX століття й Україна 

XX століття» [8, с. 89]. Історію стародавньої України І. Лисяк-Рудницький не 

розподіляє на підперіоди, тим самим не знаходячи вододілу у процесах українського 

державотворення стародавнього часу. Проте вже історія середніх віків розподілена на 

три підперіоди у зв‘язку з появою такого державного утворення, як Київська Русь: 

«доба, що передує появі Київської Русі (VI–IX ст.); час об‘єднаного Київського 

князівства (т.зв. Київської федерації і Галицько-Волинської держави) (з X – до 

середини XIV ст.); і, нарешті, доба литовського панування (від середини XIV ст. до 
Люблінської унії 1569 р.)» [8, с. 90]. Наступний період історії українського 

державотворення згідно з концепцією І. Лисяка-Рудницького визначено як 

«ранньоновітній час», що має такі хронологічні межі: від Люблінської унії до кінця 

XVII ст. [8, с. 90]. У цей період українські землі, за висловом І. Лисяка-Рудницького, 

знаходилися під впливом «шляхетської демократії» польського зразка та козацького 

устрою [8, с. 90]. Отже, вчений, акцентує на існуванні двох державних устроїв, що 

мали вплив на процес українського державотворення у цей історичний період. Речі 

Посполитої, яка поширювала вплив магдебурзького права на українські землі, що, з 

одного боку, надавало містам самоврядування, а з іншого – посилювало 

диференціацію міського населення, коли внаслідок чого верхівка (шляхта) набувала 

панівного становища, а нижчі верстви міста усувалися від участі в його управлінні. І 

протилежний устрій на Гетьманщині, що мала форму демократичної республіки, коли 
широкі верстви козацтва брали активну участь в управлінні державою, зокрема через 

козацьку раду як орган безпосередньої демократії, та представницькі органи – 

гетьмана й козацьку старшину. 

Далі, у концепції І. Лисяка-Рудницького, ми спостерігаємо не зовсім логічний 

підхід, а саме згадку про XVIII ст., яке, з одного боку – не вказується як окремий період, 

а з іншого боку – не входить у хронологічні межі «ранньоновітнього часу» українського 

державотворення. Водночас І. Лисяк-Рудницький наголошує про важливість XVIII ст. у 

минулому української державності: «На Україні, як і в Західній Європі, ancien régime  

закінчився наприкінці XVIII ст.» [8, с. 90]. Нагадаємо, що  ancien régime у перекладі з 

французької означає «старий порядок», час абсолютної монархії у Франції. Закінчення 

«старого порядку» для української державності у XVIII ст. ознаменувалось різними 
подіями, найважливішими серед яких І. Лисяк-Рудницький вважає ліквідацію козацької 

автономії, російське завоювання чорноморського узбережжя й ліквідацію степового 

кордону, поділи Польщі. Ці події, як наголошує вчений: «позначили перехід до нової 

історичної епохи – XIX ст.» [8, с. 90]. 

Далі І. Лисяк-Рудницький відокремлює XIX ст., хронологічні межі якого ним були 

встановлені так: «від 1780–1790-х років до 1914 року». Початком цього періоду І. Лисяк-

Рудницький обрав Поділи Польщі (1772–1795 рр.). Саме XIX ст. ознаменувалося 

глибокими соціальними та культурними змінами не тільки на території сучасної України, а 

й загалом у всій Європі, «ця тенденція до формування нації, звичайно, не була 

особливістю лише українською, а радше спільною для всіх «придушених націй» Європи – 

від Ірландії до Балкан» [8, с. 90]. Перша світова війна та революційний настрій 

«придушених націй» призвели до соціальних і політико-державних змін, у наслідок яких 
припинили своє існування європейські імперії; і розпочалася, на думку І. Лисяка-

Рудницького, «найновіша та сучасна доба – XX ст.» [8, с. 90]. 
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Висновки. Отже, досліджуючи внесок українського історика в еміграції 

І. Лисяка-Рудницького у вдосконаленні періодизації історії українського 

державотворення, ми знайшли його концепцію інноваційною через концептуально 

новий погляд на систематизацію історичних подій у минулому сучасної України. 

Вчений знаходить неточності у поширених концепціях XX ст. через відсутність 

охоплення всіх державотворчих процесів, що були наявні у минулому сучасної 

України. Марксистська теорія періодизації, насамперед, може бути цілком 

доцільно застосована тільки до періодизації історії розвитку людства, а не окремої 

країни, зокрема України, оскільки концепт цієї періодизації виник на  аналізі та 

узагальненні розвитку усіх державних утворень. Цивілізаційний підхід, який був 

першим представлений стосовно України М. Грушевським, на думку І.  Лисяка-
Рудницького, помилково називає періоди за найсуттєвішими подіями, тим самим 

упускаючи історичні процеси на інших територіях сучасної України. Хоча 

запропоновані сучасними науковцями підходи до періодизації історії держави і 

права України вирішують цю проблему, вони водночас, як вказував ще в минулому 

столітті І. Лисяк-Рудницький, не вирішують найважливішу проблему, а саме 

відокремлення від загальноєвропейського розвитку держави і права. Саме це 

зумовило запропонувати науковцем таку концепцію періодизації історії 

українського державотворення, яка б відповідала двом основним критеріям, а саме: 

охоплення всіх історичних процесів в історії українського державотворення і 

можливість впровадження її у загальноєвропейську концепцію основних періодів 

розвитку держави. 
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ABSTRACT 

Artem Skyrta. The conception of periodization of the history of Ukrainian state formation 

by Ivan Lysyak-Rudnytsky. The article analyzes the creative work of the historian of Ukrainian 

emigration I. Lysyak-Rudnytsky on the periodization of the history of Ukrainian statehood in the context 

of the most common approaches to the periodization of the history of statehood. The introduction of the 

article contains remarks on the existing problem of periodization of the history of statehood of any 

country, due to the presence of various factors that serve as criteria for the creation of periodization. 

Therefore, none of the proposed periodizations can fully satisfy the entire scientific community.  

The main part of the article contains an analysis of the main approaches to the periodization of the 

history of Ukrainian statehood, in particular: the formational approach, mainly used by scientists in Soviet 

Ukraine and the civilizational approach, which was first presented to Ukraine in the early XX century in 

the scientific works of M. Hrushevsky. In the course of this analysis, the definitions of such concepts as 

«formational approach» and «civilizational approach» in relation to the periodization of the history of 

statehood were analyzed. In addition, this analysis was accompanied by a study of the main works of 

scholars who studied the history of Ukrainian statehood in a particular approach.  

The whole analysis was performed with the use of remarks expressed in the work by I. Lysyak-

Rudnytsky on these basic approaches, as well as opportunities for their elimination at the present stage of 

development of historical and legal science. At the end of the article, a conclusion is made about the 

relevance of the concept of periodization of the history of Ukrainian statehood proposed by scientist, as 

well as its significance in the light of recent events in the development of Ukrainian statehood. 

Keywords: Ivan Lysyak-Rudnytsky, periodization, Ukrainian statehood, formational approach, 

civilizational approach. 


