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постановка проблеми. надзвичайно важливе 
значення особистих немайнових відносин у право-
вій системі кожної держави, інтенсивний розвиток 
цього виду правовідносин у наш час зумовлюють 

необхідність поглибленого наукового дослідження 
особистих немайнових відносин. значне місце в та-
ких дослідженнях має посісти вивчення історичного 
досвіду правової системи нашої держави і, зокрема, 
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видатної пам’ятки права – статутів великого князів-
ства литовського, руського та жомойтського (далі – 
статути великого князівства литовського).

одним із основних суспільних чинників, які ви-
значали участь фізичних осіб у особистих немайно-
вих відносинах, які виникали у великому князівстві 
литовському, була належність особи до певного сус-
пільного стану. у цій статті розглянемо взаємозв’язок 
особистих немайнових відносин і правового статусу 
людей простого стану.

стан дослідження. особисті немайнові відноси-
ни в усі часи викликали широкий науковий інтерес, 
хоча сам термін особисті немайнові відносини ви-
ник зовсім недавно. питання, пов’язані з правовим 
статусом, правами та обов’язками різних категорій 
осіб, зокрема, за статутами великого князівства ли-
товського, розглядали такі вчені, як в. антонович, 
М. володимирський-Буданов, у. ернст, М. іванишев, 
о. кістяківський, М. костомаров, в. кульчицький, р. 
лащенко, ф. леонтович, М. Максимейко, М. Макси-
мович, о. Малиновський, в. самохвалов, в. спечю-
нас, Б. тищик, ф. чарнецький, т. чацький, п. чигри-
нов, о. Шевченко, і. юхо та інші. однак, питання 
історичного аналізу правового регулювання саме 
особистих немайнових відносин за статутами ве-
ликого князівства литовського, взаємозв’язку пра-
вового статусу фізичних осіб і їхньої участі в осо-
бистих немайнових відносинах ще не розглядалося 
в юридичній науці. Метою цієї статті є дослідження 
особливостей суспільного та правового статусу фі-
зичних осіб – людей простого стану, його впливу на 
особисті немайнові права, свободи та обов’язки лю-
дей простого стану різних категорій.

виклад основного матеріалу. суспільство ве-
ликого князівства литовського було неоднорідним і 
будувалося на основі поділу населення на особливі 
групи – суспільні стани.

суспільний стан – це верства населення, яка 
об’єднує людей на основі спільності чи подібності 
їх суспільного завдання, правового статусу та еконо-
мічного становища. 

належність людини до певного суспільного стану 
визначала специфіку участі фізичної особи в особис-
тих немайнових відносинах, її правосуб’єктність, осо-
бисті немайнові права, свободи та обов’язки. у вели-
кому князівстві литовському існували три суспільні 
стани: духовенство, шляхта і простий стан [1, с. 247]. 
важливе місце поміж суспільних станів займав стан 
виробників і постачальників матеріальних цінностей – 
простий стан, діяльність якого забезпечувала добробут 
і процвітання великого князівства литовського.

простий стан, відомий також як поспільство або 
третій стан, охоплював переважну більшість насе-
лення великого князівства литовського. на позна-
чення представників цього стану використовувалися 
терміни: люди простого стану, прості люди, люди 
посполиті. надзвичайно важливим суспільним за-
вданням, яке покладалося на простий стан, було ви-
робництво матеріальних цінностей та забезпечення 
їх постачання для всього народу. правовий статус 
простого стану визначався законодавством, зокрема, 

статутами великого князівства литовського [2-5], і 
правовими звичаями, частково – канонічним правом.

простий стан не був однорідним. в його межах іс-
нувало багато суспільних верств, представники яких 
мали різний правовий статус, володіли різним обся-
гом особистих немайнових прав, свобод і обов’язків 
і користувалися різним правовим захистом з боку 
держави. це особливо помітно у встановленні різних 
сум головщини та нав’язки за злочини проти різних 
категорій людей простого стану, що вказує на різне 
ставлення законодавця до життя, здоров’я та честі 
різних категорій осіб.

у законодавстві великого князівства литов-
ського люди простого стану розрізняються за під-
порядкованістю (підданством) і за основною діяль-
ністю: «наші, господарські, або князівські, панські, 
зем’янські; бояри панцирні, путні, міщани або люди 
тяглі» (ііі/11.39.1). за більш детальною класифіка-
цією, наведеною в статутах (ііі/12), люди прості 
(люди посполиті) поділяються на такі категорії:

1) власне люди простого стану: панцерні слуги,
путні слуги, бортники, тяглі люди, челядники домові 
отчизні та полоняники (ііі/12.3);

2) врядники (люди простого стану на посаді): ти-
вуни, пристави, ключники, війти, старці, лавники 
сільські (ііі/12.4);

3) ремісні люди або ремісники (ііі/12.5);
4) міщани (ііі/12.6).
залежно від перебування на свободі чи в неволі та 

можливості здійснення свободи пересування люди 
простого стану поділялися на дві категорії. Похожі 
люди – особисто вільні люди, які могли по власній 
волі залишити господаря і змінити місце проживан-
ня та служби (роботи). Непохожі люди – особисто 
невільні люди, які не могли залишити свого господа-
ря, змінити місце проживання та служби (роботи) і 
фактично перебували в становищі кріпаків. ще одна 
класифікація вирізняє «чийогось слугу, боярина, чо-
ловіка тяглого або челядника невільного» (ііі/14.1). 
Як бачимо, в статутах не подано однозначної та по-
вної класифікації людей простого стану.

на нашу думку, простий стан поділявся на такі 
основні суспільні верстви: панцерні бояри (пан-
церні слуги), путні бояри (путні слуги), козаки, 
бортники, ремісні люди, міщани привілейованих 
міст, міщани непривілейованих міст, чиншові селя-
ни (данники), тяглі люди, невільники. ці верстви за 
близькістю суспільно-економічного становища та 
правового статусу можна об’єднати в п’ять катего-
рій: панцерні бояри, путні бояри та козаки; бортники 
та ремісні люди; селяни (чиншові та тяглі); міщани; 
невільники. представники перших чотирьох кате-
горій були вільними, похожими людьми. особисті 
немайнові права, свободи та обов’язки вільних про-
стих людей різних категорій були подібними. на від-
міну від вільних людей, невільники користувалися 
лише мінімальним обсягом особистих немайнових 
прав і свобод. специфічними категоріями населен-
ня, належність до яких була тимчасовою, вважалися 
врядники та закупи. коротко розглянемо всі названі 
категорії людей простого стану.
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панцерні бояри, путні бояри та козаки – люди 
простого стану, які несли військову службу, забез-
печували обороноздатність держави та виконували 
особливі доручення. панцерні бояри та путні бояри, 
перебуваючи на верхівці простого стану, займали 
середнє (перехідне) місце між шляхтою та простим 
станом. про це свідчить неоднозначна позиція зако-
нодавця відносно цих категорій. так, у іі і ііі ста-
тутах обидві верстви названо поміж простих людей 
(іі/12.1, ііі/11.39.1, ііі/12.3). з іншого боку, панцер-
ні бояри та путні бояри відокремлюються в окрему 
групу від людей простого стану і від шляхтичів: 
«шляхтича … боярина путного і чоловіка простого» 
(ііі/4.31.1), «в бояр і в людей простих» (ііі/9.27), «бо-
яри панцерні, путні і люди простого стану» (ііі/9.28). 
очевидно, панцерні та путні бояри за своїм право-
вим статусом і суспільно-економічним становищем 
зближувалися з дрібними шляхтичами – зем’янами 
(земськими боярами). законодавством ці категорії 
чітко не розмежовано (на позначення всіх трьох ка-
тегорій вживався загальний термін бояри).

панцерні бояри (головщина – 60 кіп) – верства 
населення, представники якої несли особисту вій-
ськову службу як важкоозброєні вершники і за це 
отримували земельний наділ. у законодавстві вели-
кого князівства литовського зустрічається також на-
зва панцерні слуги. Можливо, використовувався та-
кож термін панцерні люди подібно до терміна путні 
люди. назва походить від слова панцир, тобто броня 
(подекуди вживається форма панцирні), і вказує на 
суспільне завдання цієї верстви – військову службу. 
правовий статус панцерних слуг чітко не визначе-
ний у законодавстві. ймовірно, на них в основному 
поширювався правовий статус путніх слуг. у і ста-
туті та в уставі на волоки панцерні слуги не назва-
ні ні поміж людей простого стану, ні поміж інших 
суспільних верств, що може означати включення 
представників цієї верстви до складу дрібної шлях-
ти подібно до німецьких рицарів, які були васалами 
(дослівно слугами, для порівняння – слуги панцерні) 
значніших шляхтичів. панцерні бояри, як представ-
ники найближчої до шляхти верстви простого стану, 
часто наділялися шляхетськими привілеями, ставали 
шляхтичами і відтоді замість панцерної служби не-
сли обов’язок служби земської шляхетської. показо-
вим є привілей жикгимонта августа 1560 р. на воло-
діння виговом (сьогодні село вигів коростенського 
району житомирської області), який зберігається в 
державному архіві житомирської області: «бояри 
наші слуги панцерні замку нашого київського ... 
били нам чолом..., аби ласку нашу вчинили, з служби 
панцерної їх визволили; а ту отчизнy їх вигівщину 
потвердили їм на службу земську шляхетську ... з тої 
служби панцерної, яку вони перед [нами] служили, 
[ми] їх визволили, і ту отчизнy їх землю вигівщи-
ну їм підтверджуємо цим нашим листом; ... землю 
свою, яку будуть, [як] предки та батьки їх і вони самі 
досі спокійно держали, і тепер держати і використо-
вувати. а нам з того при замку нашому овруцькому 
службою земською воєнною служити звичаєм іншої 
шляхти-бояр повіту київського...».

путні бояри (головщина – 50 кіп) – верства на-
селення, представники якої несли службу на дорогах 
(зокрема, кур’єрську службу). використовувалися 
також назви путні люди, путні слуги. за історичною 
енциклопедією, путні бояри – найнижчий прошарок 
боярського стану на українських землях у складі ве-
ликого князівства литовського, який виник внаслідок 
зближення «панцирних бояр» та прошарку напівтя-
глового населення. в україні XVI століття «путними» 
називали всі категорії слуг, які за право користування 
землею несли як власне путну (доставка відомостей 
та листів), так і ясачну (господарське обслуговування 
замків) службу [6, с. 362]. путні бояри були людьми 
осадними (вільними поселенцями) і несли службу на 
дорогах тільки за наказом господаря. в ті роки, коли 
не служили, вони сплачували податок грошима від-
повідно до цінності їх землі (наділялися двома воло-
ками землі). путні бояри звільнялися від усіх інших 
повинностей, зокрема, не повинні були йти на службу 
тяглу (тобто були вільними від панщини – обов’язку 
обробки землі та виконання інших трудових пови-
нностей на користь пана) та в підводи. частина пут-
ніх бояр (так звані служки) перебували при кожному 
замку та дворі господаря. на них покладалися такі 
обов’язки: їздити з листами господаря до дворів, які 
належали відповідному врядові, відвозити зібрані 
грошові податки до державної скарбниці в столич-
ному місті вільно та їздити за кривдами підданих з 
наказу врядового (тобто розбирати скарги підданих, 
проводити розслідування справ підданих на місці). за 
це вони одержували на одного коня дві волоки землі, 
вільні від усіх обов’язкових платежів і звільнялися від 
поїздок для потреб вряду (устава на волоки/1.1).

козаки (в умовах великого князівства литовсько-
го) – люди простого стану, які забезпечували оборо-
ну держави від татар та інших зовнішніх ворогів.

козаки як окрема суспільна верства в статутах 
великого князівства литовського не згадуються. 
справа в тому, що в XVI столітті, в часи прийняття 
статутів, відбувався стрімкий розвиток козацтва, але 
воно остаточно оформилося як суспільна верства на-
прикінці XVI – на початку XVII століття, вже після 
прийняття статутів. тому в статутах правовий ста-
тус козацтва прямо не визначений. однак статути 
залишилися основою правової системи і пізніше, 
в час панування козацтва. тому можна встановити, 
правовий статус яких суспільних верств став осно-
вою формування правового статусу нової суспільної 
верстви – козацтва. до лав козацтва потрапляли люди 
різних суспільних верств – представники духовен-
ства, князів і панів (дмитро вишневецький), однак 
найбільше були представлені земські бояри (низова 
шляхта), панцерні слуги, путні слуги, ремісники та 
службові люди (зокрема, стрільці), чиншові та тяглі 
селяни, міщани. правовий статус козацтва, на нашу 
думку, оформився внаслідок синтезу правових стату-
сів названих категорій – передусім, на підставі ста-
тусу верств населення, які здійснювали військові та 
суміжні завдання – земських бояр, панцерних слуг і 
путніх слуг, стрільців як категорії службових людей, 
а також особисто вільних селян.
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виникнення особливої суспільної верстви – ко-
зацтва – було найважливішою відмінністю станової 
будови суспільства у великому князівстві литов-
ському від станової будови інших європейських дер-
жав пізнього середньовіччя.

Бортники та ремісні люди – люди простого ста-
ну, які виконували виробничі та інші господарські 
завдання, безпосередньо не пов’язані з сільським 
господарством (землеробством).

Бортники (головщина – 40 кіп) доглядали борті 
(дупла-вулики для бджіл), замість виконання по-
винностей, сплати чиншів, заготовки вівса та сіна 
сплачували, «як і осадники», грошовий податок до 
державної скарбниці залежно від цінності землі, 
але несли військову службу (в цей рік звільнялися 
від усіх обов’язкових платежів і виконували мостову 
повинність. статус бортників визначено переважно 
в уставі на волоки (і.2).

ремісні люди або ремісники (головщина – 30 кіп) 
– особи, які професійно займалися виробництвом
матеріальних цінностей (ремеслами) або виконува-
ли специфічні господарські завдання, не пов’язані 
із землеробством: золотарі, органісти, пушкарі, 
гафтарі (гаптувальники, тобто вишивальники зо-
лотом або сріблом), малярі, сокольники, машталіри 
(старші конюхи), кравці, гафтарки (гаптувальниці), 
килимарі, ткачі, слюсарі, стельмахи, теслі (дойліди 
– термін з литовської мови), ковалі, столярі, псарі,
візники, мулярі, шевці, гончарі та всі інші ремісники 
(ііі/12.5).

селяни – люди простого стану, які постійно про-
живали в сільській місцевості (в селах, на хуторах, 
у маєтках і фільварках) і займалися переважно сіль-
ським господарством (землеробством, садівництвом, 
скотарством), а також ремеслами і торгівлею, забез-
печуючи виробництво, постачання та обмін матері-
альних цінностей споживчого та промислового зна-
чення. селяни поділялися на дві основні категорії: 
данники (чиншові селяни) і тяглі люди.

данники (чиншові селяни) – вільні селяни, які за 
користування земельною ділянкою (оренду земельної 
ділянки) платили натуральну данину медом, воском, 
хутром, різними продуктами сільського господарства 
або вносили чинш. слово чинш (від лат. census – оцін-
ка майна, перепис, ценз) тлумачать як «регулярний 
податок, який сплачували селяни феодалові за ко-
ристування поміщицькими земельними угіддями» [7, 
с. 543]. Як відзначає і. Бойко, «данники мали право 
вільного переходу від одного феодала до іншого, а та-
кож на незайняті землі, на яких вони могли заснувати 
власне господарство» [8, с. 94]. сума головщини для 
чиншовиків у статутах не вказана (на нашу думку, 
чиншовики за правовим статусом були близькими до 
бортників і ремісних людей, а їх головщина становила 
30–40 кіп грошей). у зв’язку з поглибленням суспіль-
но-економічної кризи, верства чиншових селян по-
стійно зменшувалася і до кінця XVI століття злилася з 
верствою тяглих селян. у статутах данники (чиншові 
селяни) під цими назвами вже не згадуються.

тяглі люди (головщина – 25 кіп) – умовно вільні 
селяни, які несли службу тяглу, тобто виконували ро-

боту (переважно землеробську) по два дні на тиждень 
за кожну волоку, а крім того, брали участь у чотирьох 
літніх толоках. крім того, тяглі селяни платили по-
даток, який мав назву подимщина [9, с. 58]. згідно з 
уставою на волоки (і.16), тяглих людей, в службі яких 
не було потреби, садили на осаді (на землі) як вільних 
поселенців (осадників) з обов’язком сплати грошо-
вого податку (30 грошей з кожної земельної ділянки 
осади) та участі в 12 толоках (або замість цього до-
даткової сплати 12 грошей). осадники звільнялися від 
обов’язкових сільськогосподарських робіт, крім заго-
товки сіна. правове становище осадників було близь-
ким до становища чиншових селян.

Міщани – люди простого стану, які постійно про-
живали в місті і займалися переважно ремеслами чи 
торгівлею, забезпечуючи виробництво, постачання 
та обмін матеріальних цінностей, передусім промис-
лового значення.

статути великого князівства литовського відно-
сять міщан до людей простого стану (ііі/11.49). вод-
ночас міщани відмежовуються від простих людей 
(«слуга путний і міщанин міст непривілейованих і 
теж чоловік простий» – іі/8.5). Міщани (особливо 
жителі міст із міським правом) в цілому займали 
більш привілейоване становище порівняно з іншими 
людьми простого стану. часто вольності та привілеї 
надавалися лише шляхті та міщанам.

залежно від різновиду міста статути класифі-
кують міщан так: «міщани піддані наші [господа-
ря – примітка О. Б.] як міст привілейованих, так і 
містечок малих наших, також князівські, панські та 
шляхетські» (ііі/3.37.1); «міщани міст наших, також 
князівських, панських і зем’янських» (ііі/3.36). по-
між міщан привілейованих міст, які належали гос-
подарю, виокремлюються «міщани міста нашого ві-
ленського» (ііі/3.35).

за правовим статусом міщани поділялися на 5 ка-
тегорій (ііі/12.6):

1) війти, бурмистри, лавники, писарі привілейо-
ваних міст (головщина –50 кіп);

2) прості міщани привілейованих міст (головщи-
на – 30 кіп); 

3) війти, лавники непривілейованих міст (голо-
вщина – 30 кіп); 

4) прості міщани непривілейованих міст (голо-
вщина – 24 копи); 

5) жінки-шинкарки (головщина – 20 кіп).
на відміну від особистих немайнових прав і сво-

бод шляхти, права та свободи вільних людей про-
стого стану в статутах майже не названі. на нашу 
думку, вільним людям простого стану належали такі 
особисті немайнові права та свободи (здійснення ба-
гатьох із них в умовах феодалізму було ускладнене): 
право на життя; право на безпеку життя та здоров’я; 
право на захист життя та здоров’я від протиправних 
посягань; право на медичну допомогу; право на осо-
бисту свободу та особисту недоторканність; свобода 
пересування; право на повагу до гідності та честі; 
право на недоторканність ділової репутації; право на 
сім’ю, опіку та піклування; свобода вступу в шлюб 
(ііі/3.39); право на судовий захист (ііі/3.46).
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поміж особистих немайнових обов’язків вільних 
людей простого стану найважливішим було вико-
нання особистих феодальних повинностей (робіт).

невільники (паробки, паробки невільні та жінки 
невільні) – особисто невільні люди, які виконували 
примусові роботи на користь іншої особи (господа-
ря) і вважалися її власністю. головщина для невіль-
ників була мінімальною (20 кіп). за невільниками 
визнавалися особисті немайнові права на життя та 
здоров’я. вони були позбавлені більшості інших 
важливих особистих немайнових прав і свобод – пра-
ва на особисту свободу та недоторканість, свободи 
пересування, права на захист честі та гідності, сво-
боди особистого та сімейного життя, свободи вступу 
в шлюб та багатьох інших. з плином часу правове 
становище невільників трохи покращилося. їх уже 
неможна було безкарно вбити. вони могли володіти 
власним майном і виступати свідками в суді, але, як 
відзначає ф. леонтович, їм заборонялося свідчити 
у справах своїх господарів [10, с. 197]. у ііі стату-
ті кількість підстав поневолення зменшено з чоти-
рьох до одної – взяття в полон. крім полонених, всі 
інші невільники, в тому числі нащадки полонених, 
відтоді вважалися отчичами (особисто залежними 
людьми). запроваджувалася нова, більш гуманістич-
на термінологія: назва невільники замінювалася на-
звою челядь двірна або полоненики (ііі/14.36). різні 
назви використовувалися залежно від способу поне-
волення – успадкування правового статусу невільни-
ка від батьків (челядники домові отчизні чи просто 
отчичі) або потрапляння в полон (полоняники). 

специфічні категорії людей простого стану, до 
яких на певний час могли увійти представники 
різних верств населення.

врядники – люди простого стану, які перебували 
на посаді (у вряді): тивуни, пристави, ключники, ві-
йти, старці, лавники сільські. врядниками були пе-
реважно тяглі селяни та челядники (головщина від-

повідно 40 і 20 кіп). у випадку звільнення з посади 
ці особи поверталися до свого основного правового 
статусу – відповідно тяглих людей або челядників 
(і/11.3.2–3). ймовірно, врядники мали всі особисті 
немайнові права, свободи та обов’язки людей своєї 
основної верстви (наприклад, тяглих людей), а та-
кож додаткові особисті немайнові права, свободи та 
обов’язки, потрібні для виконання ними своїх по-
вноважень. Шляхтичі також могли займати ці поса-
ди, зокрема, бути ключником або війтом, однак, така 
діяльність для шляхтича, очевидно, не вважалася до-
стойною. через це дану категорію шляхтичів названо 
поміж людей простого стану. однак, за шляхтичем, 
який перебував на цій посаді, зберігалася шляхет-
ська головщина, а отже, напевно, і всі шляхетські 
особисті немайнові права, свободи та обов’язки.

закупні люди (закупи). ііі статут визначає заку-
пів як тих вільних (очевидно, у минулому вільних) 
людей, «які самі в чомусь запродалися» (ііі/12.11.5), 
тобто закупні люди – люди, які продали себе в не-
волю, зокрема, у зв’язку з голодом (ііі/12.19.1–2). 
всупереч розповсюдженому погляду, закупи – це 
не одна із категорій селян, а окрема суспільно-еко-
номічна категорія. стати на певний час закупом під 
тиском матеріальних труднощів могла будь-яка юри-
дично вільна людина незалежно від станової належ-
ності, однак, переважно закупами ставали представ-
ники простого стану. 

висновки. таким чином, простий стан у суспіль-
стві великого князівства литовського був неодно-
рідним і об’єднував низку суспільних верств, поміж 
яких були панцерні бояри (панцерні слуги), путні 
бояри (путні слуги), козаки, бортники, ремісні люди, 
міщани привілейованих міст, міщани непривілейо-
ваних міст, чиншові селяни (данники), тяглі люди, 
невільники, а також врядники і закупи. люди цих 
категорій володіли різним обсягом особистих немай-
нових прав, свобод і обов’язків.

списОК виКОРисТаних ДжеРеЛ:
1. Безклубий О. І. Вплив суспільних чинників на участь фізичної особи в особистих немайнових відносинах за Стату-

тами Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського / Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в 
Україні [Текст]: зб. матеріалів III Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 29 листоп. 2012 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. 
– С. 246–248.

2. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях: Т. 1 / Уклад.: Ю. В. Білоусов, І. Р. Калаур, С. Д. Гринько
та ін. / За ред. Р. О. Стефанчука та М. О. Стефанчука. – К.: Правова єдність, 2009. – 1168 с.

3. Статути Великого князівства Литовського: у 3 т. Т. 1. Статут Великого князівства Литовського 1529 р. / [за ред. С.
Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова]. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2002. – 464 с.

4. Статути Великого князівства Литовського: у 3 т. Т. 2. Статут Великого князівства Литовського 1566 р. / [за ред. С.
Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова]. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2003. – 560 с.

5. Статути Великого князівства Литовського: у 3 т. Т. 3. Статут Великого князівства Литовського 1588 р./ [за ред. С.
Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова]. – Кн. 1. – Одеса: Юрид. літ-ра, 2004. – 672 с.

6. Енциклопедія історії України: Т. 1: А–В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. –
К.: В-во «Наукова думка», 2003. – 688 с.: іл.

7. Словник староукраїнської мови XIV — XV ст.: У 2 т. Т. 2: Н — Θ (5827 слів) / Укл.: Д. Г. Гринчишин, У. Я. Єдлінська, В.
Л. Карпова, І. М. Керницький, Л. М. Полюга, Р. Й. Керста, М. Л. Худаш. – К.: «Наукова думка», 1978. – 592 с.

8. Бойко І. Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні (ІХ–ХХ ст.) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закла-
дів] / І. Й. Бойко. – К.: Атіка, 2013. – 348 с.

9. Історія держави і права України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1996.
– 288 с.

10. Русская Правда и Литовский Статут, в видах настоятельной необходимости включить литовское законодатель-
ство в круг истории русскаго права // Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) 
та ін. Том 2: Історія держави і права України: Руська Правда / Упорядники: І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук, І. В. Музика, І. К. 
Омельченко; відп. редактор І. Б. Усенко. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2002. – 592 с. 


