
До спеціалізованої вченої ради Д.26.236.03 

в Інституті держави і права ім.В.М.Корецького НАН України 

ВІДГУК 

офіційного опонента Ярмиша Олександра Назаровича на дисертацію 

Бондарука Вадима Олеговича на тему: «Розвиток юридичної науки і 

освіти в Замойській академії (1594-1784 рр.)»> подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 -

теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 

Актуальність теми дисертації.  До кола основних завдань вітчизняної 

історико-правової науки належить всебічне вивчення складного, тривалого, 

певною мірою суперечливого процесу формування правової культури 

українського народу. Не викликає сумнівів, що традиція правової освіти, як 

важливої складової правової свідомості, є багато в чому визначальним 

чинником розбудови Української держави. Відповідні дослідження 

дозволяють краще зрозуміти характерні особливості усталення 

праворозуміння українського народу як в контексті співіснування паралельних 

соціальних культур, так і в контексті європейськості української культури. Це, 

своєю чергою, дає змогу чіткіше визначати напрям модернізаційних зрушень, 

яких потребує українське суспільство сьогодні, забезпечувати їх органічний 

характер. 

В цьому зв'язку особливу цікавість викликає історія правової освіти на 

українських землях, осередки якої від XVII ст. акумулювали знання про право 

та стимулювали правове життя зокрема на українських теренах, усталюючи 

певну правову традицію. До таких осередків належить і Замойська академія -

вищий освітній заклад, який успішно функціонував на етнічних руських 
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(українських) землях упродовж майже 200 років, мав суттєву «українську 

складову», надаючи ґрунтовну юридичну освіту. Значні здобутки в розвитку 

юридичної науки і практики Замойської академії до цього часу фактично 

залишалися поза увагою вітчизняних науковців та дотепер були фактично 

виключені з вітчизняного наукового дискурсу. 

В історико-правовій, як і в будь-якій галузевій науці, при опрацюванні 

масштабних проблем велике значення мають планомірність, системність, 

всебічність досліджень. Не буде перебільшенням сказати, що саме такі риси 

притаманні роботам, які виконуються вже протягом багатьох років у відділі 

історико-правових досліджень Інституту держави і права НАН України 

ім. В.М.Корецького. На прикладі дисертації В.О.Бондарука ми маємо справу з 

черговим цікавим, ґрунтовним дослідженням у царині історії юридичної 

освіти і науки. 

Дисертаційне дослідження В. О. Бондарука, є першою спробою історико-

правового дослідження, правової освіти в Замойській академії, з'ясування і 

аналізу наукових здобутків її викладачів та випускників. 

Це дослідження відмітне й тим, що основним методологічним підходом 

було обрано цивілізаційний та пов^язані з ним аксіологічний, 

культурологічний, антропологічний та діалектичний підходи, що надало йому 

синтетичного характеру та забезпечило відтворення широкого зрізу 

середньовічної та ренесансної історико-правової реальності. Це відповідає 

сучасному стану юридичної науки та загалом сучасному праворозумінню, яке 

має відчутну тенденцію до застосування міждисциплінарних підходів та 

методів й дозволяє поглянути на здобутки правової освіти Замойської академії 

як на правовий феномен в цивілізаційному контексті. При цьому правова 

освіта виступає підґрунтям правової культури, а право, як суспільне явище, 

розглядається як складова культури в широкому сенсі. Це зумовлює 

необхідність встановити не лише перебіг і форми такої освіти, а і її рівень та 

значення для розвитку юриспруденції на українських землях загалом. 
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Це, безумовно, є оригінальним, хоча і не позбавленим питань, підходом 

до предмету дослідження і значно підсилює актуальність обраної здобувачем 

теми. 

Зв 'язокроботи  з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження В.О.Бондарука пов'язане з плановою тематикою відділу історико-

правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України, зокрема, з НДР: «Джерела права України: етап формування 

національних традицій» (номер державної реєстрації 011211007719. 

Здобувачем вдало сформульовано об'єкт і предмет дослідження, 

визначено його мету та деталізовано задачі, які потребують розв'язання для 

досягнення поставленої мети. 

Достовірність  положень, сформульованих у дисертації  Здобувач 

залучив до дослідження і належним чином опрацював солідну джерельну базу. 

Так, ним ретельно опрацьовано нормативні акти, що становили правову 

основу діяльності академії (папські булли, фундаційні документи, статути); 

праці випускників та викладачів; скрипти лекцій тощо 

Як здобуток слід відзначити достатньо об'ємну, з огляду на тему 

дисертації, історіографію роботи (усього з джерелами автором досліджено 259 

найменувань науково-літературних творів, значна частина яких є 

польськомовними). Цей великий масив В.О.Бондаруком критично осмислений і 

опрацьований. 

Досягнення дослідником всебічного глибокого розуміння природи і 

сутності досліджуваних явищ стало можливим завдяки використанню 

сучасної системи принципів і методів історико-правових досліджень: 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціальнонаукових. Як 

зазначалося, поєднання цивілізаційного, аксіологічного, культурологічного, 

діалектичного підходів відкриває широку перспективу дослідження, яка 

деталізується комплексом обґрунтовано застосованих конкретних методів. 

Серед них, крім низки історико-правових методів, особливо доречними з 

огляду на предмет дослідження і задекларовані підходи, видаються - методи 
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системного аналізу, юридичної біографістики, дескриптивний, історико-

порівняльний, діяльнісний, порівняльно-правовий методи. 

Методологічний інструментарій враховує особливості об'єкта 

дослідження й дає змогу сформувати поняттєво-термінологічний апарат 

дисертації, який включає терміни як загального, так і спеціального характеру, 

що робить текст дослідження сприйнятним як для науковців, так і для 

широкого загалу читачів. 

Вищесказане дозволяє зробити висновок про достатній ступінь 

обґрунтованості представлених у роботі результатів дослідження. 

Достовірність  і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації.  Новизна дисертаційного дослідження 

В.О.Бондарука проявляється у наступних обґрунтованих ним положеннях. 

Результатом дослідження об'єкта і предмета дослідження стало 

розроблене здобувачем поняття європейського пізньосередньовічного 

освітньо-правового простору, який він визначає як двовимірну систему 

інституцій (освітніх центрів університетського рівня) та уніфікованих фахових 

знань, що розвивалися в руслі загальноєвропейського інтелектуального руху, 

на тлі християнських ідей, ідеалів і цінностей й були невід'ємною частиною 

масиву знань, що надавало йому ознак духовно-інтелектуальної сфери. 

Зазначимо, що поняття зокрема правового простору, належить до так зв. 

модерних концепцій юридичної науки, зміст якого лише усталюється й має 

філософсько-правовий аспект, що дозволяє відійти від його позитивістського 

трактування лише як системи правових норм. Формулювання поняття 

освітньо-правового простору, попри його дискусійність, яке є ключовим в 

дисертаційному дослідженні, за означених методологічних підходів не лише 

увиразнює праворозуміння здобувача, але і свідчить, про його здатність до 

теоретичного осмислення досліджуваного матеріалу в контексті сучасного 

правового дискурсу. 

Важливим є положення, що відповідно до освітньо-правової концепції 

Я. Замойського, основними складовими якої були фаховість, патріотизм, 
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відповідальність перед державою, юридична освіта в академії мала 

пріоритетний характер. Це дозволяє, особливо з огляду на статистичні дані, 

подані в тексті, зокрема щодо близько п'яти тисяч випускників-правників, по-

новому оцінити правову ситуацію на українських землях ХУІІ-ХУІІІ ст. 

Водночас такий висновок був би переконливішим за наявності порівняльного 

аналізу основних показників освітньо-навчального процесу на інших відділах 

- медичному, філософському, теологічному. 

Здійснена здобувачем періодизація діяльності академії - зокрема ним 

виокремлено три періоди: перший - становлення і розквіт правових студій 

(1595-1648 рр.), що пов'язувався з діяльністю Я. Замойського (1542-1605 рр.), 

Ш. Шимоновича (1558-1629 рр.) як ідеологів освіти в академії та видатного 

правознавця Т. Дрезнера (1560-1614 рр.), другий - зниження рівня 

викладання, зумовленого прогалинами у кадровому та забезпеченні та браком 

фінансування (1648-1745 рр.); третій - сплеск навчання, зумовлений 

реформою Й. Ласкариса, що тривав до закриття академії (1746-1784 рр.) -

попри певну умовність, якою зазвичай є будь-яка періодизація, виглядає 

доволі переконливо і дозволяє чіткіше уявити перебіг освітньо-навчального 

процесу у стінах академії та зрозуміти його особливості. 

Суттєвим є висновок здобувана про зміст правової освіти в Замойській 

академії. Так, встановлено, що протягом всього функціонування академії 

складовими фахової юридичної підготовки були римське, канонічне та 

польське право з елементами магдебурзького права, нотаріату, природного 

права (від 1776 р.), логіки та риторики. Здобувач доводить включеність до 

фахової підготовки правника риторики та логіки, які були дисциплінами, які 

на вищому рівні спеціально не викладалися. Однак характеристика розвитку 

риторичного та логічного знання протягом Середньовіччя і Нового часу (с. 61-

64) та у стінах академії (с.130-131) свідчить про їх важливість для правника, 

який має знати «на сеймах, в установах, під час здійснення різних посадових 

функцій, як обґрунтовано на своїх доводах наполягати» (с.131). 
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Здобувачем доведені вагома роль викладачів і вихованців Замойської 

академії у практичній юридичній діяльності: на державних і судових посадах, 

на канцелярській службі, у створенні й діяльності Києво-Могилянської 

академії, а також у формуванні юридичного середовища на українських 

землях, та вплив Замойської академії як навчального закладу і 

просвітницького центру, зорієнтованого на вихідців з руських (українських) 

земель, який виявлявся як у діяльності провідних вихованців у владних і 

освітніх структурах, так і «звичайній» юридичній практиці її випускників; 

академія позиціонується здобувачем як така, що заклала європейські 

підвалини професійної юридичної освіти на українських землях. 

Викладене, уявляється, вимагало створення дисертантом свого роду 

авторської методики такого доведення. Її основними складовими, крім 

кількісних і статистичних показників, виступають спосіб мислення (Г.Берман), 

стиль правової системи, характер юридичного мислення (К. Цвайгерт і 

X. Кетц), інтелектуальна традиція, юридичне мислення (с, 159), що робить такі 

висновки значно виразнішими. 

У дисертаційному дослідженні В. О. Бондарука зроблено чимало й інших 

цікавих висновків, намічено нових підходів, уточнено багато історико-

правових фактів або надано нову інтерпретацію уже відомим фактам. Так, 

чималий інтерес викликає залучений методологічний арсенал, завдяки чому 

звертається увага на нові для юридичної науки моменти і явища, наприклад, 

дихотомію глобального і локального; «місця пам'яті» як основу національної 

ідентифікації, до яких здобувач відносить Замойську академію (с. 24); 

проведений аналіз передумов створення Замойської академії, зокрема 

відповідної діяльності її засновника Я.Замойського (с. 73-78), елементи 

порівняльного дослідження навчально-освітнього процесу Краківської та 

Замойської академій, зокрема у сферах римського та природного права (с. 115, 

122), огляд джерел польського та німецького права та їх кодифікацій (с. 116-

119) тощо. 
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Водночас, як і кожне оригінальне дослідження, дисертаційне дослідження 

В. О. Бондарука не є вільним від окремих дискусійних положень та недоліків. 

Не зовсім вдало структурованим, на нашу думку, виглядає поняттєво-

термінологічний апарат дослідження. Зокрема, незрозуміло, чому такі терміни 

загального характеру як синдик, деканат, інфулат, канонік, асесор, капітул та 

ін. віднесені до термінів, які стосуються безпосередньо Замойської академії. 

Окрім того, поняття «освітньо-правовий простір» (с. 34) не співпадає з таким 

самим поняттям, що визначене як новизна (с. 7 дис., с. З автореферату). 

Застереження викликають хронологічні межі підрозділу 2.1 «Основні 

риси правознавства в пізньосередньовічному європейському освітньо-

правовому просторі», аналіз якого розпочинається з Раннього Середньовіччя. 

Перебільшеною видається увага до освітнього, а точніше за текстом, 

університетського простору, який до того ж має лише опосередковане 

відношення до права. Не містить суттєвої новизни характеристика, як пише 

здобувач, основних правових доктрин - римського і канонічного права, а 

вживання термінів «світська (римська)  правова доктрина» та «церковна 

(канонічна)  правова доктрина» (с.50)  вимагає більшого, ніж викладено у 

поняттєво-термінологічному апараті (с.7), обґрунтування. Адже і з тексту 

дисертації видно, наскільки різними були підходи до римського та церковного 

права упродовж їхнього розвитку, щоб говорити про якусь одну доктрину. 

Дещо перебільшеною є увага в дослідженні та піднесення постаті Яна 

Замойського (с.73-80). Недостатньо аргументованою видається і теза 

здобувана щодо того, що «Першим етапом становлення Замойської  академії 

був сам задум створити новий заклад освіти, який виник разом із концепцією 

освіти Я.  Замойського» (с.81), адже поняття «задум» і «етап» є 

різнорівневими. 

Не можна не відмітити недоречний у дисертаційному дослідженні 

публіцистично-художній акцент при викладі здобувачем матеріалу підрозділу 

3.3 та присутні тут пафосні ноти щодо оцінки ролі Замойської академії та її 

значення на перебіг праводержавних процесів на українських землях. Адже 
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вплив на такі процеси інших чинників, як нам видається, був значно 

сильнішим, що зрештою і визначило вектор їхнього розвитку. 

Автор наголосив у дисертації (с.9), що висновки, узагальнення 

дослідження можуть бути використані, в тому числі, у «правотворчій 

діяльності - виробленні норм з метою удосконалення чинного законодавства» 

(а це дійсно важливо в умовах сучасного реформування юридичної освіти), 

але, на жаль, не конкретизував це положення. 

Проте зазначені зауваження аж ніяк не применшують цінності, 

оригінальності та значущості роботи В.О.Бондарука і носять переважно 

характер запрошення для подальшої дискусії та побажань. Виконане 

В. О. Бондаруком дисертаційне дослідження є завершеною працею, в якій 

отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують 

конкретне наукове завдання - з'ясування та узагальнення основних здобутків 

Замойської академії в розвитку юридичної науки і освіти, визначення її місця в 

історії вітчизняного правознавства. 

Висновки та матеріали роботи В. О. Бондарука можуть бути використані: 

у правотворчій, науково-дослідній та освітній діяльності; при підготовці 

навчально-методичних праць та у викладанні курсів «Історія держави і права 

України», «Історія політичних і правових учень», «Історія юридичної освіти», 

а також у просвітницькій та виховній діяльності. 

Результати дисертаційного дослідження належним чином апробовані 

автором на численних конференціях, з достатньою повнотою викладені у 13 

публікаціях, 5 з яких - у фахових виданнях, в тому числі - у виданні, 

внесеному до міжнародної наукометричної бази даних 

Автореферат дисертації достатньою мірою відображає основні її 

положення. Дисертація та автореферат написані грамотною літературною 

мовою, оформлені відповідно до вимог, які висуваються до робіт такого рівня. 

Дисертаційне дослідження В.О. Бондарука повністю відповідає паспорту 

спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень та вимогам до кандидатської дисертації, що визначено 
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«Порядком присудження наукових ступенів», затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567. 

Вищевказане дає підстави стверджувати, що Вадим Олегович Бондарук -

автор дисертації «Розвиток юридичної науки і освіти в Замойській академії 

(1594-1784 рр.)» - заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; 

історія політичних і правових учень. 

Головний науковий співробітник 
Інституту законодавства 
Верховної Ради України, 
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, 

О.Н.Ярмиш 


