
16 травня 2020 року працівники наукової сфери України відзначатимуть своє

професійне свято – День науки.

ХНУ імені В.Н. Каразіна відіграв важливу роль у науковому, інтелектуальному

та духовному становленні історії України. З університетом пов'язані імена таких

всесвітньо відомих учених, науковців та просвітителів, як Василь Назарович

Каразін, Петро Петрович Гулак-Артемовський, Микола Павлович Барабашов,

Дмитро Іванович Багалій, Микола Васильович Остроградський, Ілля Ілліч

Мечников, Лев Давидович Ландау, Максим Максимович Ковалевський, Олександр

Михайлович Ляпунов та багато інших. Імена вихованців університету відомі далеко

за межами України. Вони є складовою золотого фонду світової науки і зробили

потужний внесок у формування української інтелектуальної еліти.

ЦНБ пропонує до вашої увазі згадати видатного вченого-правознавця,

професора Харківського університету Каченовського Дмитра Івановича (1827-1873).



Каченовський

Дмитро Іванович
(1827-1873)

вчений-правознавець, доктор юридичних наук,

професор Харківського університету

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA


Основні дати життя і творчості:
❖ Дмитро Іванович Каченовський народився 20 грудня 1927

року у місті Карачеві Брянської губернії. Закінчив курс

народного училища (1836), навчався у канцелярському

училищі (м. Орел), закінчив 1-у Харківську гімназію у

1842 році з відзнакою.

❖ У 1847 році у віці 19,5 років закінчивши юридичний

факультет Харківського університету, залишився

готуватись для отримання звання професора.

❖ У 1849 р. Д. І. Каченовського було призначено ад’юнктом

Харківського університету. У тому ж році він захистив

магістерську дисертацію «Історичний огляд положень

міжнародного права про володарювання над морями»

(«Про панування над морями») й отримав посаду

керівника кафедри міжнародного права.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BB_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1849


❖ Протягом 1850-1851, 1853-1857, 1867-1870 рр.

обирався секретарем юридичного факультету.

❖ У 1855 р. захистив докторську дисертацію «Про

каперів і призове судочинство щодо нейтральної

торгівлі». Його пропозиції щодо зміни правил

морської війни, які були викладені у докторській

дисертації, відображені у Паризькій декларації з

міжнародного морського права (1856).

❖ З 1855 р. — екстраординарний, а з 1859 р. —

ординарний професор кафедри загального права та

дипломатії Харківського університету.

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14154

https://uk.wikipedia.org/wiki/1855
https://uk.wikipedia.org/wiki/1859
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/14154


❖ У 1855-1865 рр. Д.І. Каченовський активно публікувався. До цього десятиріччя

відносяться майже всі його видані роботи.

❖ 1858-1859 рр. Д. І. Каченовський провів за кордоном і зумів привернути увагу

західних юристів двома доповідями, зробленими в Англії. Звіти Каченовського

про поїздки за кордон (1860 і 1862) свідчать про те, «як широко він розумів своє

завдання (ознайомлення з політичним життям і наукою Заходу), як пильно

спостерігав і з якою неупередженістю ставився до всього, що йому довелося

бачити».

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6601

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6601


❖ У 1869 і 1871 рр. він перебував у м. Лебедині.

❖ 1870-1872 рр. – декан юридичного факультету

Харківського університету.

Дмитро Іванович був значним шанувальником та знавцем

образотворчого мистецтва. Він один із засновників

Музею мистецтв при Харківському університеті.

Особливо захоплювався мистецтвом Італії, куди здійснив

декілька поїздок. У 1870 р. він видав покажчик

скульптурних творів музею із додатком статті професора

Байта про художні твори зі слонової кістки.



"Флоренция и ее старые мастера"

// "Вестник Европы".- 1869, серпень та 

жовтень

Викладачі Юридичного факультету 

Харківського університету. 1856 р.



❖ У Харківському університеті залишив по собі пам’ять як видатний викладач та

широко освічений учений-юрист. Серед його учнів був майбутній академік

Максим Максимович Ковалевський. На юридичному факультеті Харківського

університету існувала премія його імені для студентів за кращий твір на

запропоновану тему. Він заповів частину своїх коштів «на премії та стипендії

або допомогу студентам, які виявили особливі знання у галузі міжнародного

права… а також для написання ними творів або виконання перекладів з цього

предмету».

❖ Помер Дмитро Іванович 27 грудня 1872 року.

❖ Д.І. Каченовський один із перших висловив думку про необхідність для

розвитку міжнародного права спільної роботи вчених різних країн. Задум

здійснився через рік після смерті Дмитра Івановича створенням інституту

міжнародного права у Бельгії.



Д. І. Каченовський є автором понад 100 наукових публікацій. Серед основних:

«Курс міжнародного права», вип. 1 (1863) та

вип.2 (1866). В основу Курсу покладений

історичний метод, в силу чого робота являє

собою «блискучу епопею переможного руху

міжнародного права, розуму справедливості».

«Міжнародне право – найбільш вільне серед

існуючих прав. Самостійність держав не

обмежується міжнародним правом, навпаки,

отримує з його визнанням нову силу.

Міжнародне право, як вільне волевиявлення

держав, є результатом їхньої самостійності.

Вони знаходять у ньому засіб об’єднання для

захисту від небезпеки і реалізації всесвітніх

інтересів».



“Про сучасний стан політичних наук у 

Західній Європі і в Росії” (1862)

«Погляд на історію політичних наук в  Європі» (1859) 

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7864

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7864


Каченовский Д.И. Иностранная литература

/ Д.И. Каченовский. – Б.м., [1860]. – С. 59–¬80, 46–¬69. –

Отд. отт. из журнала «Русское слово», 1860 г.

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7869

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/7869


22 листопада 1903 року на урочистому засіданні Юридичного Товариства Харківського 

університету, яке було присвячене пам’яті Д.І. Каченовського, було сказано чимало слів про цього 

талановитого вченого.

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/

123456789/6594

Спогади про Д.І. Каченовського

Памяти Дмитрия Ивановича Каченовского : 
Торжеств. засед. Юрид. о-ва при Имп. 
Харьк. ун-те 22 нояб. 1903 г. : 
Характеристики и воспоминания / В.А. 
Ястржембский, М.М. Ковалевский, А.Н. 
Фатеев, Н.Ф. Сумцов, Л.Л. Гиршман, А.П. 
Шимков. – Х. : Типо-Лит. Н.В. Петрова, 
1905. – XIV, 93 с.

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6594


«Имя Каченовского есть одно из лучших имен Харьковского университета вообще и

юридического его факультета в частности. По всей справедливости им может

гордиться наш университет и наш факультет. Покойный Д. И. Каченовский был не

только выдающимся ученым, но и замечательным профессором и человеком. Его

деятельность оставила глубокий след в жизни Харьковского университета и его

питомцев. Память о таких людях, как Каченовский, должна быть священна в той

среде, где они жили и действовали. Хотя Харьковское Юридическое Общество еще

очень юно, но оно не может не признавать своей духовной связи с прошлым того

учреждения, при котором оно состоит. Оно не может не признавать лучших имен и

лучших традиций своего университета, а имя Каченовского - это как бы знамя,

водруженное и развевающееся над Харьковским университетом в числе других таких

же почетных имен. Но это имя - имя юриста, нам оно еще ближе, чем другим,

поэтому именно на нас ложится обязанность благоговейно чтить это имя в своей

среде и с гордостью напоминать о нем другим».



Ястржембский В.А.

Д.И. Каченовский, как ученый и

преподаватель / В.А. Ястржембский

// Памяти Дмитрия Ивановича

Каченовского : Торжеств. засед.

Юрид. о-ва при Имп. Харьк. ун-те 22

нояб. 1903 г. : Характеристики и

воспоминания / В.А. Ястржембский,

М. Ковалевский, А.Н. Фатеев, Н.Ф.

Сумцов, Л.Л. Гиршман, А.П.

Шимков. – Х. : Типо-Лит. Н.В.

Петрова, 1905. – С. 1–20.

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6595

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6595


М.М. Ковалевський

Ковалевский М.М. Характеристика
Д.И. Каченовского в связи с
личными о нем воспоминаниями /
Максим Ковалевский // Памяти
Дмитрия Ивановича Каченовского
: Торжеств. засед. Юрид. о-ва при
Имп. Харьк. ун-те 22 нояб. 1903 г.
: Характеристики и воспоминания
/ В.А. Ястржембский, М.
Ковалевский, А.Н. Фатеев, Н.Ф.
Сумцов, Л.Л. Гиршман, А.П.
Шимков. – Х. : Типо-Лит. Н.В.
Петрова, 1905. – С. 21–42.

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6596

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6596


Фатєєв А.М.

Фатеев А.Н. Идея личности в

политико-философских сочинениях

Д.И. Каченовского / Ар. Фатеев //

Памяти Дмитрия Ивановича

Каченовского : Торжеств. засед.

Юрид. о-ва при Имп. Харьк. ун-те 22

нояб. 1903 г. : Характеристики и

воспоминания / В.А. Ястржембский,

М. Ковалевский, А.Н. Фатеев, Н.Ф.

Сумцов, Л.Л. Гиршман, А.П.

Шимков. – Х. : Типо-Лит. Н.В.

Петрова, 1905. – С. 43–54.

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6597

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6597


Сумцов М.Ф.

Сумцов Н.Ф. Художественные интересы

Д.И. Каченовского / Н.Ф. Сумцов //

Памяти Дмитрия Ивановича

Каченовского : Торжеств. засед. Юрид.

о-ва при Имп. Харьк. ун-те 22 нояб. 1903

г. : Характеристики и воспоминания /

В.А. Ястржембский, М. Ковалевский,

А.Н. Фатеев, Н.Ф. Сумцов, Л.Л.

Гиршман, А.П. Шимков. – Х. : Типо-

Лит. Н.В. Петрова, 1905. – С. 55–62.

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6598

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6598


Стоянов А. Воспоминания о Д.И. Каченовском : 

Биогр. очерк : Публ. лекция, читанная 2-го февраля 

1873 г. / А. Стоянов. – Х. : В Унив. тип., 1874. – 36 с.

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6593

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6593


Шимков А.П.

Шимков А.П. Воспоминания о
Д.И. Каченовском / А.П. Шимков //

Памяти Дмитрия Ивановича
Каченовского : Торжеств. засед.
Юрид. о-ва при Имп. Харьк. ун-те 22
нояб. 1903 г. : Характеристики и
воспоминания / В.А. Ястржембский,
М. Ковалевский, А.Н. Фатеев, Н.Ф.
Сумцов, Л.Л. Гиршман, А.П. Шимков.
– Х. : Типо-Лит. Н.В. Петрова, 1905.
– С. 71–92.

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle

/123456789/6600

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6600


Л.Л.Гиршман

Гиршман Л.Л. Влияние

Д.И. Каченовского на современников /

Леонард Гиршман // Памяти Дмитрия

Ивановича Каченовского : Торжеств.

засед. Юрид. о-ва при Имп. Харьк. ун-

те 22 нояб. 1903 г. : Характеристики и

воспоминания / В.А. Ястржембский,

М. Ковалевский, А.Н. Фатеев, Н.Ф.

Сумцов, Л.Л. Гиршман, А.П. Шимков.

– Х. : Типо-Лит. Н.В. Петрова, 1905. –

С. 63–70.

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6599

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/6599




У 2002 році у збірнику “Проблеми періодизації історії та

історіографічного процесу: Харківський історіографічний

збірник” - Вип. 5, була опублікована стаття директора

Музею історії університету В.Ю. Іващенко “Профессор

Д. И. Каченовский в воспоминаниях современников”.

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/530

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/530


Інтернет-посилання
❖ http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/simple-

search?query=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&sort_by=0&order=DESC&rpp=10&etal=0&start=0

❖ http://visnyk-history.kpnu.edu.ua/article/view/68582

❖ file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD/Downloads/gileya_201

7_118_43.pdf

❖ http://library.nlu.edu.ua/biblioteka/sait/Kahenovskiy-uk.pdf

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/simple-search?query=%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&sort_by=0&order=DESC&rpp=10&etal=0&start=0
http://visnyk-history.kpnu.edu.ua/article/view/68582
http://library.nlu.edu.ua/biblioteka/sait/Kahenovskiy-uk.pdf

