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У сучасній бібліографії існує велика кількість наукових праць, присвячених аналізу творчості 
і біографії Д. І. Каченовський. З 1849 по 1872 рік Д. І. Каченовський очолював кафедру 
міжнародного права Харківського імператорського університету. Він знаходився біля витоків 
створення першого курсу міжнародного права в Харківському університеті. М. М. Ковалевський 
писав, що «його лекції... давали можливість обхопити одним поглядом... прогресивний хід 
суспільно-політичних реформ»1. 

На сьогоднішній день про життєвий і творчий шлях Каченовського написано досить багато. 
Так, А. О. Пастушенко в своїй статті «Наукова робота Д. І. Каченовського і західний світ: взаємні 
рефлексії»2 вказує на те, що на сьогоднішній день підвищується інтерес до особистості Дмитра 
Івановича, виходять нові публікації, присвячені його біографії. Він виділяє роботи таких авторів як 
Голобуцький, Кагановська, Лапіна, Посохов3 4 5 6. Але ці дослідження, на що справедливо звертає 
увагу автор, більшою мірою стосуються біографічних даних про нього, не зачіпаючи глибину його 
політико-юридичних поглядів. У даній статті будуть розглянуті останні публікації, пов’язані 
з науковими і політичними поглядами Дмитра Івановича Каченовського. 

Так, зокрема, М. І. Бабков вказує, що Каченовський в своїй діяльності широко використовував 
історичний метод, основні свої роботи присвятив вивченню морського права, а також міжнародного 
права в цілому7. 

                                                      
1 Ковалевский, М. М. (1905). Характеристика Д. И. Каченовского в связи с личными о нем воспоминаниями. 
Харьков: Типо-Лит. Н.В. Петрова. 
2 Пастушенко, А. О. (2015). Наукова робота Д. І. Каченовського і Західний світ: взаємні рефлексії.  
Кам’янець-Подільський: Вид-во К-ПНУ ім. І. Огієнка. Історичні науки, 84–93.  
3 Голобуцький, П. В. (2007). Каченовський Д. Енциклопедія історії України. Київ: Наукова думка, 156. 
4 Кагановська, Т. Є., Чер’вяцова А. О. (2008). Дмитро Іванович Каченовський UNIVERSITATES: Наука 
і просвітництво, 24–32. 
5 Лапина, М. (2004). Жизнь, отданная университету: научная и просветительская деятельность профессора 
Харьковского университета Д. И. Каченовского. Харьков: Новый коллегиум, 71-81. 
6 Посохов, С. І. (2001). Каченовський Дмитро Іванович. Юридична енциклопедія. Київ: вид-во Укр. енц. 
ім. М. Бажана, 68. 
7 Бабков, М. І. (2011). Становлення і розвиток науки міжнародного права в університетах України  
в ХІХ – поч. ХХ ст. Харків: НТУ ХПІ, 19–26. 
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Каченовський займався проблемою уніфікації норм міжнародного приватного права, пише 
Ю. О. Комнатна1. О. В. Гавриков вказує, що, незважаючи на те, що в університетах російської 
імперії не існувало окремого курсу політичної науки, вона успішно розвивалася в 60-х роках 
ХІХ століття. Праці Каченовського підняли політичну науку в російських університетах на новий 
рівень, містили в собі безліч теоретичних питань політичної науки. Крім цього, наукова діяльність 
Каченовського відноситься до становлення науки про історію політичних вчень2. 

Про Каченовського, як про прихильників ідей позитивізму, особливо в розробках Конта і 
Мілля, пише в своїх спогадах його учень М. Ковалевський. Ковалевський характеризує його, як 
прихильника конституціоналізму і свободи громадян, Каченовський реалізовував свої ідеї в курсі 
державного права європейських країн, де зачіпаючи проблематику парламентаризму на прикладі 
виконавчих органів європейських держав, висловлюючи загальноліберальні ідеї3. 

Каченовський високо цінував американську дипломатію, особливу увагу він приділяв 
Д. Вебстеру, закликав до використання американського досвіду у вирішенні зовнішньополітичних 
завдань Російської імперії. Про це пише І. І. Курілла в своїй роботі «Увійти в коло великих держав... 
Деніел Вебстер і зовнішня політика США в середині ХІХ століття». Він вказує на особливе 
ставлення Каченовського до Вебстера, американсько-англійськоїму договору, укладеним під його 
керівництвом, а також на багато інших аспектів його дипломатичної діяльності4. 

У своїй статті «Чи любите істину і ніколи і ні за що не поступайтеся їй... Роль 
М. М. Ковалевського в становленні наукового світогляду П. О. Сорокіна», В. В. Василенко, 
описуючи життєвий шлях М. М. Ковалевського, пише про нього як про вчителя-історика, що 
підкреслює значимість особистості Каченовського і для історичної науки5. 

В. С. Хижняк і М. М. Лядащева-Іллічова, торкаючись в своїй статті питання міжнародного і 
інтернаціонального інтересів в 60-і роки ХІХ століття відзначають, що в роботах Каченовського 
питання інтересу у внутрішньодержавному та міжнародному праві не отримав належного 
теоретичного та історико-правового осмислення6. 

Визначає Каченовського як фахівця в галузі державного права Великобританії В. В. Борискін. 
Успіхи Великобританії в промисловості, торгівлі, сільському господарстві, прогресивні підходи 
в осмисленні політичних і громадських інститутів, а також успіхи в науці і техніці, звернули увагу 
дослідників в Російській імперії. Серед них, на думку Борискіна, був Каченовський. Його він 
визначає як фахівця в галузі державного права безпосередньо Великобританії, а не інших 
європейських країн або США7. 

О. В. Прокуденкова відзначає вплив на погляди харківського вченого К. Ріттера, у якого той 
слухав лекції в Берліні. Каченовський вивчав його погляди про вплив географічного середовища 
на розвиток суспільства. Прокуденкова, як і Василенко, відносить Каченовского до істориків8. 

Дослідник середньовіччя С. І. Лиман пише про ставлення Каченовского до феодалізму 
в Європі. На його думку, феодалізм допоміг Європі прикріпити народ до землі, покласти край 
бродяжництву9. 

 

                                                      
1 Комнатная, Ю. А. (2016). Основные проблемы теоретического обоснования международного частного 
права на современном этапе. Белгород, 245–248. 
2 Гавриков, О. В. (2011). Д. И. Каченовский как историк философии права и политической науки. 
<https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2011/structure_29_1335.htm> 
3 Ковалевский М. М. (2005). Моя жизнь. Воспоминания. Москва: РОССПЭН, 783. 
4 Курилла, И. И. (1997). Войти в круг великих держав...: Дэниел Уэбстер и внешняя политика США в середине 
XIX века. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 192. 
5 Василенко, В. В. (2015). Любите истину и никогда и ни за что не уступайте ее... Роль М. М. Ковалевского 
в становлении научного мировоззрения П. А. Сорокина. Ставрополь: Изд-во СКФУ, 13–19. 
6 Хижняк, В. С., Лядащева-Ильичева М. Н. (2015). Международные национальные и интернациональные 
интересы в политико-правовой мысли в России 60-х годов ХІХ – начала XX века. Саратов: Изд-во СГЮА,  
29-38. 
7 Борискин, В. В. (2013) Общественно-политический опыт Великобритании в оценках М. Н. Каткова 
и Русского вестника (рубеж 50-60-х гг. XІХ века). Орел: Изд-во, 259–266. 
8 Прокуденкова, О. В. (2006) Россия: Европа или Азия полемика П. Н. Милюкова с евразийцами о роли 
географического фактора в развитии русской культуры. Санкт-Петербург: Вестник РХГА, 68–83. 
9 Лиман, С. И. (2010). Изучение проблемы феодализма в трудах медиевистов Украины (1804 – первая 
половина 80-х гг. XIX в.). Харьков, 94–106. 
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О. А. Дорска зазначає, що Каченовський вказував на те, що Російська імперія пізно 
долучилася до норм міжнародного права, тільки за часів Петра І, так як раніше не мала такої 
необхідності – була зосереджена на власних територіях1. 

Н. Г. Охотнікова, в своїй статті «Вплив Д. Каченовський на розвиток вітчизняної школи 
міжнародного права в ХІХ столітті» детально описує курс міжнародного права, котрий викладав 
Каченовський. Охотнікова окрему увагу приділяє тому, що в роботах Каченовського чітко була 
помытна приналежність до «західників», які відстоювали ліберальні соціально-політичні течії і мали 
чітку орієнтацію на європейську правову науку. Дмитро Іванович поєднував в собі протилежні 
напрямки міжнародно-правової науки – позитивно-правової та природно-правової. Відзначається, 
що суверенітет є ланкою між народом і державою2. 

О. Богдашина вказує на те, що Каченовский високо оцінював діяльність церкви, яка була 
двигуном прогресу в ранньому середньовіччі. Вона називає його також «перехідною фігурою» між 
гегельянством і позитивізмом3. 

О. М. Сіваш розглядає основні позиції, які висловлює Каченовський в викладанні свого курсу 
міжнародного права. Серед них обов’язкова незалежність (завдяки цьому держава може вступати 
в міжнародні відносини), самодержавство (правоздатність народу і правоздатність народу 
відповідно), суверенітет (верховне право держави) держави. Міжнародне право є результатом 
вільної волі держави4. 

В дисциплінарної матриці політичних наук окреме місце необхідно приділити 
Д. І. Каченовському, чий внесок в розвиток політичної науки в Харківському університеті 
неможливо переоцінити. Щоб мати повне уявлення про Каченовського як вченого, який займався 
політичними науками, необхідно детально розглянути ряд його робіт. Однією з таких робіт, що 
представляють для нас інтерес, є «Погляд на історію політичних наук в Європі», яка побачила світ 
в 1859 році. 

У ХІХ столітті в Європі стався ряд серйозних перетворень. Були створені великі імперії. 
Каченовський пише, що перестали існувати невеликі держави і теоретичні політичні ідеї стали 
здійснюватися на практиці5. Він має на увазі періоди роздробленості, які проходили в своєму 
розвитку багато європейських держав. Каченовський присвячує свою працю політичної історії. 

Каченовський зачіпає також проблематику теорії еліт. Він пише: «Вигоди окремих осіб і 
станів, звичайно, грають важливу роль при вирішенні державних питань і затримують самі настійні, 
рятівні реформи, навіть спотворюють на час політичний сенс народу; але рано чи пізно істина 
виходить назовні і проникає в суспільну свідомість»6. 

Каченовський впевнений в існуванні політичної істини. Вона доступна для розуміння тільки 
тим, хто намагається її зрозуміти і визнати. Якщо залишити все упередження, то це можливо. Існує 
величезна кількість скептиків, які повсюдно намагаються довести неспроможність політичної науки, 
вважає автор. Безумовно, така ситуація існує і сьогодні, але значно меншою мірою. Вже не потрібно 
доводити існування політичної науки, але окремі представники населення задають питання про 
необхідність політичної науки. 

«Але якщо багато письменників відомого часу підкоряються авторитету панівної партії... 
звідси не можна зробити висновок, що політичні науки, по самому властивості предмета, стискають 
свободу розуму, що в них панує особистий інтерес»7. Тут мова ідеї про заангажованість і вірність 
певним партіям, ідеям та інше. Людина не може бути завжди повністю об’єктивною. Існування 
будь-якої заангажованості жодним чином не скасовують важливість вивчення політичних наук, а 
навіть навпаки – свідчить про її необхідність, розширення знання про неї, меж. 

                                                      
1 Дорская, А. А. (2015). Соотношение международного и внутригосударственного права в российской 
правовой традиции. Москва: изд-во Галушкин А. А., 30–40. 
2 Охотнікова, Н. Г. (2011). Вплив Д. Каченовського на розвиток вітчизняної школи міжнародного права 
у XIX столітті. Харків: Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 59-62 
3 Богдашина, О. (2010). Ставлення істориків українських земель другої половини XIX – початку XX ст. 
до релігії та церкви. Київ: вид-во нац. Акад. наук України 41–60. 
4 Сіваш, О. М. (2010). Питання державного суверенітету в роботах учених-міжнародників Харківського 
університету (XIX ст.). Харків, 17–26. 
5 Каченовский, Д. И. (1859). Взгляд на историю политических наук в Европе. Москва: Тип. Каткова и Ко, 2. 
6 Каченовский, Д. И. (1859). Взгляд на историю политических наук в Европе. Москва: Тип. Каткова и Ко, 8. 
7 Каченовский, Д. И. (1859). Взгляд на историю политических наук в Европе. Москва: Тип. Каткова и Ко, 9. 
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Каченовський зачіпає проблематику теорії загального блага, кажучи про те, що існує висока 
мета політичної науки: «Як ні різноманітні політичні теорії, – всі вони спрямовані до того, щоб 
зрозуміти бажання і вимоги людської природи, сприяти щастю та користь суспільства. Ця висока 
мета займає консерваторів і прогресистів, мрійників і практиків, в однаковій мірі»1. 

Діячі церкви були єдиними політичними наставниками свого часу. Так, протягом століть, 
тільки вони могли займатися аналізом державної діяльності, критикувати окремі дії держави, 
вказувати на його певні недоліки в своєму богословсько-моральному напрямку. Каченовський 
підкреслює, що «всі державні прагнення того часу... пройняті релігійним характером; жодна велика 
особистість є вільною від богословського авторитету... теократичний елемент панує в житті і 
літературі... суспільні покращення лунають із боку церкви»2. 

Вчені створювали теорії теократичної монархії, не існувало потреби народу в політичному 
знанні, люди були відвернені від громадянських і національних питань, що було причиною і 
наслідком того, що релігія займала виключне керівне місце. Не вивчалися теорії розвитку держави. 
У той же час війни і феодальні відносини перешкоджали збільшенню політичних знань3. 

Для дослідника історії політичної науки її історичний контекст, напевно, найбільше важливий. 
Про це постійно пише автор, вказуючи на необхідність розгляд діяльності політичних оглядачів того 
часу крізь призму епох і рамок, в яких вони проводили свої дослідження. Релігія містила в собі всю 
повноту знання і блокувала свідомість – сприйняття політичних ідей і мислення, так як це могло б 
втратити їх монополію на освіту. 

Каченовський робить огляд політичної літератури, вказуючи на певні аспекти та особливості 
найбільш видатних мислителів. Засновником політичної науки в Італії є Макіавеллі. Дмитро 
Іванович аналізує Макіавеллі в контексті розумної політики, де дозволені всі засоби для досягнення 
мети держави, а моральність і індивідуалізм повинні бути покладені на вівтар основної науки. 
Каченовський підкреслює відмінність підходів Макіавеллі в «Міркуваннях про першу декаду Тита 
Лівія» (республіканство) і в «Государі» (деспотизм). Каченовський називає логіку Макіавеллі грою 
на низинних почуттях людей, але після Макіавеллі політична наука приймає величезне практичне 
значення. 

Політична наука в практичному сенсі розвивалася в Італії до другої половини XVI століття, тому 
що потім Італія була охоплена міжнародними війнами, переділом сфер впливу, тиранією та 
обскурантизмом. Даний вектор не сприяв розвитку політичної науки і привів до її поступового занепаду. 

Наступним пунктом аналізу є Іспанія, «країни інквізиції і обскурантизму». Не дивлячись на 
таке сприйняття, саме в цій країні в наступні 100 років після другої половини XVI століття 
народжувалися найцікавіші політологічні твори. Церковники, будучи відокремленими в контексті 
поділу влади світської і церковної, могли без шкоди висловлювати будь-які ідеї, щодо державного 
устрою. Критика держави була досить сильною і безапеляційного, вони ратували за монархію, при 
сильному впливі церковних інститутів, їх широке представництво і вплив на держави. Таким чином 
з’явилися політологи на Піренейському півострові. Ті вчені дотримувалися багато в чому 
макеавелісьтської лінії. Необхідно відзначити, що серед мислителів тієї епохи існували ті, хто були 
противниками світського абсолютизму4. У той час інквізиція була настільки відірвана 
недопущенням в країні реформації, що часом просто не звертала увагу на загальнотеоретичні 
філософські трактати. 

Далі в своєму аналізі Каченовський переходить до Німеччини, Франції, Англії, Голландії та 
США. Він пише, що в працях реформаторів «ми знаходили мало політичного, реформатори 
торкаються держави мимохідь, побіжно і ухильно, не дотримуючись певної теорії правління»5. Це 
можна пояснити тим, що Реформація розуміла необхідність збереження існуючого порядку і 
обмежувалася свободою совісті. До Вестфальського миру в Німеччині не було політичних праць, 
крім тих, які були спрямовані на опис принципів взаємовідносин церкви і держави. 

У Франції Реформація прискорила відродження науки. Каченовський відзначає роботу Жана 
Бодена «Про державу», порівнює його з Макіавеллі, кажучи що в основі у Бодена знаходяться 
моральні засад. Боден часто суперечить сам собі в контексті боротьби узгодження релігії 

                                                      
1 Каченовский, Д. И. (1859). Взгляд на историю политических наук в Европе. Москва: Тип. Каткова и Ко, 10. 
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з філософією. Першими ж представниками французької політичної літератури він називає Готомана, 
Ланге, Буше, твори яких представляли грізні памфлети, але не дослідженні. 

В Англії вивчення законів і устрою держави почалося ще в кінці Середньовіччя. Основний 
поштовх і силу розвитку політичних ідей Англії дала Реформація. Першим, хто почав глибоко 
вивчати англійську політику, можна назвати Томаса Мора. Серйозні дослідження з’являються вже 
в другій половині 17 століття під впливом філософії Ф. Бекона1. 

Звертається Каченовський і до робіт голландця Гуго Гроція, основа навчань якого – священне 
писання. З нього він і бере ідеї з суспільних питань, політико-правових відносин між країнами. 
Гроцій, з його нестримною тягою до справедливості, протиставляється Макіавеллі: «жоден 
публіцист після Макіавеллі не користувався таким авторитетом»2. Одними з головних постулатів 
Гуго Гроція є «переконати повагу взаємних прав, зміцнити силу договорів, святість обіцянок, 
послабити нерозумну жорстокість»3. Каченовський пише, що Гроцій намагається всіх помирити, і за 
це йому можна пробачити недоліки. У нього відсутня системність, але це обумовлено епохою, в якій 
він жив, створивши науку, властиву своєму часу. «Юридичний елемент у Грота не ясно відділений 
від богословського і морального, про часто ходить за межі політичних наук і, слідуючи своєму 
всесвітньо-гуманітарному напрямку, змішує різноманітні матеріали в оду строкату масу»4 – такий 
опис дає Каченовський Гуго Гроція. 

Не дивлячись на різні погляди, вчені політичних наук намагалися зруйнувати завісу 
обскурантизму середньовіччя і вивести нове розуміння побудови суспільного життя. 

Дмитро Іванович розглядає фігуру Френсіса Бекона. Вчення про загальну правду Бекон 
вважає підставою науки про державу, розділяючи його на дві частини: публічне право і економіку. 
Уряд не тільки має захистити своїх підданих від зовнішнього і внутрішнього ворога, а й сприяти їх 
загальному благу. Вплив Бекона на політичну науку знайшов своє відображення в діяльності 
французької буржуазної революції. 

Найбільший розвиток теорія суспільного договору одержала в роботах Томаса Гоббса 
(передача прав, права розпорядження владою). Пізніше з’являється Джон Локк з ідеями про 
підпорядкування за договором влади, яке виходить з бажання реалізації права рівності і свободи. 
Держава втрачає свою юридичну силу при порушенні договору. Локк пропонує розділити гілки 
влади. Але ці ідеї не отримали розвитку, тому що, за словами Каченовського:  «в Німеччині існувала 
безладна, хаотична імперія і напівсамостійна територіальна влада»5. 

Також Каченовський аналізує роботу Шарля Луї де Монтеск’є «Про дух законів» полягає 
в тому, що фізична природа країни і особливості народу мають великий вплив на устрій держави. 
На даному творі заснована теорія конституційного держави, поділу влади. Каченовський вважає, що 
такий поділ може привести до анархії, поділ влади ніяк не гарантує відсутність зловживань в кожній 
гілці влади: «передача окремих функцій верховної влади настільки різних елементів, як монархія, 
аристократія і демократія, справила б тільки ворожнечу між ними»6. Створення чіткої системи 
взаємного контролю гілок влади – питання, яке до сих пір стоїть на порядку денному в політичній 
науці. Тож не дивно, що ця ідея викликає подібне скептичне ставлення у Каченовського 
з урахуванням низького рівня розробки даної проблематики у середині XIX століття. З іншого боку, 
така позиція вказує на досить консервативні погляди Каченовського. 

Звертає увагу Каченовський і на Руссо. Суспільний договір Жан-Жака Руссо має на увазі під 
собою демократичне правління, все вирішується за допомогою волі народів, немає ніяких інших 
підстав влади. Руссо став кумиром радикальної школи. Демократичний деспотизм – це особлива 
форма тиранії, вважає Каченовський: «Держава творить з людей все, що йому завгодно»7. Народ 
складається з рівних осіб, йому належать всі атрибути самодержавства, але він позбавлений 
можливості керувати власною владою. 

Переходячи до процесів, що відбуваються на американському континенті, Каченовський 
зазначає, що вдале завершення війни в Америці необхідно для перемоги революції і побудови нової 
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держави. В основі цієї держави повинні стати ідеї прогресивних філософів XVII століття Старого 
Світу та ідеї Франкліна, Адамса, Гамільтона1. 

Каченовський не міг обійти увагою одного з класиків німецької філософії – Іммануїла Канта. 
Кант, на думку Каченовського, створює на раціональних засадах цілу область законодавства. 
Держава створюється виходячи з внутрішньої природи людини, воно є вимогою вічного права. Ідея 
відокремлення суспільства від держави розвивається вже більше учнями Канта і створює певний 
вектор для наступних поколінь. Під її вплив потрапили і політичні науки, і закони, і інститути2. 

Каченовський розмірковує про меркантилістів, фізіократів, про економіку в цілому. Він 
вважає, що завдяки економічній науки Європа позбулася патрімоніалізму та феодалізму. 

Новий напрямок політичної думки в Європі пов’язано зі змінами методології розгляду 
владних відносин. Від Бекона до Канта не враховували сучасного стану суспільства. Говорили про 
форми правління, походження влади, про майбутні свободи та інше, але ніхто не розглядав 
суспільство зсередини як таке, незалежно від політичного устрою. 

Оцінюючи іншого класика німецької філософії – Гегеля, Каченовський пише, що він говорить 
про те, що теорія договору не може бути прийнята наукою і не підтверджується досвідом життя. 
Гегель ставить між людиною і урядом громадянське суспільство, але природу громадянського 
суспільства він не досліджував. Він навіть відкидає його і вважає чимось мертвим, неорганічним, 
що зникає в державі. 

Каченовський переходить до розгляду комуністичної і соціалістичної теорії. На їхню думку, 
необхідно переглянути весь порядок людських відносин. Постулати сен-симонистів полягають 
в тому, що людина займає своє місце відповідно до своїх здібностей до праці, люди черпають свої 
потреби з загального майна. При комунізмі поступово знищується приватна власність. Соціалісти 
принесли свою користь – викликали на себе шквал агресивної критики, що інколи народжувало 
цікаві ідеї. Розробки положень, які стосувалися визначення місця робітничого класу, пролили світло 
на суперечки щодо повсякденному житті народу3. 

В результаті Каченовський виділяє наступні науки про суспільство: соціологія, публічне 
право, суспільна мораль, суспільна політика, суспільна економія, історія суспільства, суспільна 
статистика. 

«Природний стан» – привид і утопія, вважає Каченовський. Держави виникають як 
необхідність, стають свідомими у міру розвитку народу. Незалежність церкви – це один 
з нечисленних моментів, яких вдалося досягти. Проводиться межа втручання влади в справи 
суспільства. 

Таким чином, Каченовський приходить до висновку, що розвиток суспільного організму 
відбувається невідворотно. Зміни ці відбуваються часто всупереч будь-яким теоріям, руйнують 
авторитети і старовинні закони, звичаї. 

Робота Каченовського, крім іншого, це прагнення створити цілісну історію європейської 
політичної думки. Приділяється увага теологічної проблематики в контексті взаємин церква-
суспільство і церква-держава. Неможливо було оминути увагою церкви, ті патерни і порядки, які так 
чи інакше нею нав’язувалися на абсолютно різних рівнях державного і суспільного життя. Вона 
отримувала з ситуації власну вигоду, і, як наслідок, не терпіла кардинальних змін в суспільстві та 
управлінні державою. 

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що Дмитро Іванович Каченовський 
торкався великої кількісті проблем, пов’язаних з політичною наукою. Він використовував 
поняттєво-категоріальний апарат політичної науки, говорив про різні політичні теорії, ратував за 
ідею про те, що політична наука існує і абсолютно необхідна, жорстко відкидав різні нападки 
критиків про існування політичної науки. Каченовський торкався таких суто політологічні питання і 
категорії як створення великих держави і кінець роздробленості, зацікавленість окремих осіб 
в прийнятті рішень як елемент лобіювання, питання пошуку політичної істини (відповідь на який 
Каченовський бачить у загальному блазі), заангажованість окремих журналістів, складності життя 
політичних філософів, які постійно піддаються нападками з боку критиків і вимушених нести свій 
тягар, особливості розвитку окремих держав залежно від їх специфіки, різні передумови виникнення 

                                                      
1 Каченовский, Д. И. (1859). Взгляд на историю политических наук в Европе. Москва: Тип. Каткова и Ко, 92. 
2 Каченовский, Д. И. (1859). Взгляд на историю политических наук в Европе. Москва: Тип. Каткова и Ко, 97-98. 
3 Каченовский, Д. И. (1859). Взгляд на историю политических наук в Европе. Москва: Тип. Каткова и Ко,  
130-131. 
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держави і його інститутів, вплив церкви на розвиток суспільства (на думку Каченовського церква 
була єдиним двигуном прогресу суспільного життя, поки не віддала частину своїх повноважень 
вченим, відбувся кардинальний відхід від обскурантизму, поступово закінчувалася повна монополія 
церкви на освіту). Каченовський говорить про необхідність прийняття до уваги історичної складової 
для політичного історика при розгляді тих чи інших праць або процесів, зачіпає творче надбання 
представників, на сьогоднішній день вже стали класиками політичної думки Італії, Іспанії, 
Німеччини, Франції, Голландії, США, Англії, аналізує їх надбання і творчий доробок представників, 
вчених. Каченовський зачіпає і розглядає таких представників політичної думки як Гуго Гроцій, 
Руссо, Монтеск’є, Гамільтона та багатьох інших – виступає як історик політичної науки, виділяє 
окремі школи політичної думки, що виникли після французької буржуазної революції, виділяє різні 
науки про суспільство. Все це свідчить про те, що Дмитро Іванович зробив величезний вклад 
в розвиток політологічної думки в Харківському університеті. 
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