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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність  теми.  Зміст  суспільної  трансформації,  яку  переживає
Україна  на  початку  ХХІ ст.,  багато  в  чому  залежить  від  правової  культури
суспільства, яка виступає інтегральним чинником. Серед багатьох факторів, які
впливають  на  її  формування,  особливе  значення  має  правова  освіта  і  наука.
Саме правова освіта переважно детермінує поступ до усталення громадянського
суспільства та належного функціонування державно-правових механізмів. 

Правова освіта на теренах України має давні традиції, а освітньо-наукові
здобутки таких освітніх центрів, як Києво-Могилянська та Острозька академія,
значно збагачують сучасний науковий дискурс. 

Водночас практично поза дослідницькою увагою українських наукових, і
зокрема,  правових,  кіл  перебуває  Замойська  академія,  яка  успішно
функціонувала  на  етнічних  руських  (українських)  землях  упродовж  1594–
1784 рр.  Вона,  за  задумом  її  засновника  Я. Замойського,  була  орієнтована
насамперед на вихідців з Львівщини, Холмщини, Белзщини, Волині, Поділля і
упродовж 23 років (1636–1659) була єдиним університетом «на цілій Русі».

Професорами  або  студентами  академії  були  видатний  правознавець,
Томаш  Дрезнер  (Tomasz  Drezner),  митець  і  просвітник  Шимон  Шимонович
(Симон  Симонід),  церковний  діяч  і  письменник-полеміст,  ректор  Київської
братської  школи  Касіян  Сакович,  фундатори  Києво-Могилянської  академії  –
ректор Києво-Печерської Лаврської школи й Києво-Могилянської колегії Ісайя
Трофимович-Козловський;  Митрополит  Київський,  Галицький  та  всієї  Руси
Сільвестр  Косов;  український  просвітник,  церковний  діяч,  історик,  філософ,
ректор Києво-Могилянської академії (1646–1650) Інокентій Гізель; релігійний
та  освітній  діяч,  вчений,  філософ,  єпископ  Мстиславський,  Оршанський  і
Могильовський,  ректор  Києво-Могилянської  колегії  (1642–1646)  Йосип
Кононович-Горбацький;  чиї  імена  та  творчі  здобутки  мають  непересічне
значення  для  розвитку  як  загальноєвропейської,  так  і  української  правової
культури.

Відповідно,  поза  межами  наукового  обігу  досі  залишається  значний
пласт  науково-освітніх  знань,  без  аналізу  якого  уявлення  про  формування
правового освітнього простору та юридичного середовища на теренах України
навряд чи може бути повним.

Аналіз науково-освітнього феномену Замойської академії включно з його
правовою складовою в  загальноєвропейському контексті,  дає  можливість  по-
новому поглянути на розвиток юридичної освіти і науки на українських землях.

Зв'язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.
Дисертацію  виконано  відповідно  до  планової  тематики  відділу  історико-
правових  досліджень  Інституту  держави  і  права  ім. В. М. Корецького  НАН
України, зокрема НДР «Джерела права України: етап формування національних
традицій» (номер державної реєстрації 0112U007719).
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Метою дослідження є  з’ясування та узагальнення основних здобутків
Замойської академії в розвитку юридичної науки і освіти, визначення її місця в
історії вітчизняного правознавства. 

Для досягнення цієї мети в дисертації передбачається розв’язання таких
основних задач:

визначити стан дослідженності теми дисертації;
з’ясувати наявність і інформативність історичних джерел для здійснення

дослідження;
обрати відповідну предмету методологію дослідження;
охарактеризувати європейський пізньосередньовічний освітній простір;
з’ясувати передумови виникнення і становлення Замойської академії та

виокремити основні етапи розвитку науково-освітньої діяльності;
виявити  і  охарактеризувати  основні  організаційні  форми  освітньо-

наукової діяльності Замойської академії, їхню специфіку та особливості;
узагальнити досвід підготовки правознавців у Замойській академії;
охарактеризувати викладацький і студентський склад факультету права

Замойської  академії,  спробувати  з’ясувати  долю  викладачів-правників  та
студентів-українців;

визначити внесок у юридичну науку і практику викладачів і вихованців
Замойської академії; 

з’ясувати значення Замойської академії для розвитку юриспруденції на
українських землях.

Об’єктом  дослідження є  суспільні  відносини,  пов’язані  з  розвитком
освітньо-наукового процесу в Замойській академії в 1594–1784 рр.

Предметом дослідження є юридична наука і освіта в Замойській академії
в 1594–1784 рр. 

Методологічну  основу  дисертаційної  роботи  складає  сукупність
філософсько-світоглядних  загальнонаукових  (логічний,  аналізу  та  синтезу,
історичний, хронологічний, ретроспективний, системного аналізу, структурно-
системний) та спеціально-наукових (порівняльно-правовий, історико-правовий,
формально-юридичний  або  догматичний,  юридичну  герменевтика)  підходів,
принципів  та  методів  дослідження,  які  комплексно  використовуються  для
докладного опрацювання предмету дослідження. 

Основним  методологічним  підходом  до  аналізу  правової  освіти  в
Замойській  академії  є  цивілізаційний  підхід,  використання  якого  дає  змогу
проаналізувати  розвиток  юридичної  науки  і  освіти  в  Замойській  академії  з
урахуванням  специфіки  пізньосередньовічної  європейської  правосвідомості,
правової  культури.  Аксіологічний  підхід  дозволив  осмислити  ціннісно-
орієнтаційну  направленість  правової  освіти  в  Замойській  академії,
культурологічний  –  акцентувати  увагу  на  правовій  освіті  як  соціально-
культурному  феномені,  її  характеристиці  як  явища  ренесансного  гуманізму,
антропологічний  –  з’ясувати  роль  і  значення  людського  фактору  у
функціонуванні академії і зокрема відділу права, як освітнього середовища, де
виховувались і здобували освіту представники понад ста українських родин, чиї
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долі  та  фахова  діяльність  мали  значний  вплив  на  загальний  хід  правового
розвитку на  українських землях;  діалектичний –  дав  змогу  охарактеризувати
процес  розвитку  юридичної  освіти  і  науки  й  становлення  та  формування
юридичного  середовища  (підготовка  докторів  права,  публічних  нотаріусів)  з
урахуванням закономірностей праводержавних процесів. 

Серед засадничих принципів дослідження – загальнонаукові принципи й
методи пізнання,  насамперед принципи об’єктивності,  всебічності,  історизму,
конкретності,  комплексності, які  забезпечили  достовірність  результатів
дослідження  та  дали  можливість  зрозуміти  місце  предмету  дослідження  в
історико-правовій реальності.

Основними  загальнонауковими  методами  стали  формально-логічний,
загально-соціологічний,  історичний,  герменевтичний,  дескриптивний,
порівняльний  методи.  Найсуттєвіше  значення  серед  спеціально-юридичних
методів,  використаних  у  дослідженні,  має  формально-юридичний
(догматичний)  метод,  за  допомогою якого встановлювалися  ознаки  правових
явищ,  провадився  їх  опис  і  класифікація;  історико-генетичний  та  історико-
порівняльний  методи,  які  дали  змогу  реконструювати  і  проаналізувати
історичну обумовленість,  структуру та діяльність академії  як у вертикальній,
так  і  в  горизонтальній  площинах; біографічний  метод  –  через  звертання  до
біографій конкретних особистостей – викладачів і випускників академії – вдалося
визначити їх роль у суспільно-правовому житті на українських землях.

Застосування  всієї  означеної  сукупності  методів  та  принципів,  а  також
сучасних  наукових  підходів  дало  змогу  виконати  поставлені  в  дисертації
завдання і досягти мети дослідження.

Докладно  світоглядні  позиції  здобувача  та  методологія  дослідження
висвітлюються в другому підрозділі першого розділу дисертації.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що ця робота
є першим історико-правовим дослідженням становлення і розвитку юридичної
освіти та науки в Замойській академії (1594–1784) в контексті європейського та
національного освітньо-правового простору. Зокрема: 

уперше
розроблено  поняття  європейського  пізньосередньовічного  освітньо-

правового  простору  –  двовимірної  системи  інституцій  (освітніх  центрів
університетського  рівня)  та  уніфікованих  фахових  знань,  що  розвивалися  в
руслі загальноєвропейського інтелектуального руху, на тлі християнських ідей,
ідеалів і цінностей, були невід’ємними від всього масиву знань, що надавало
йому ознак духовно-інтелектуальної сфери; 

обґрунтовано,  що  відповідно  до  освітньо-правової  концепції
Я. Замойського,  основними  складовими  якої  були  фаховість,  патріотизм,
відповідальність  перед  державою,  юридична  освіта  в  академії  мала
пріоритетний характер; 

здійснено періодизацію діяльності академії і виокремлено три періоди:
перший – становлення і розквіт правових студій (1595−1648), що пов’язувалося
з  діяльністю  Я. Замойського  (1542–1605),  Ш. Шимоновича  (1558−1629)  як
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ідеологів освіти в академії та видатного правознавця Т. Дрезнера (1560−1614),
другий – зниження рівня викладання,  зумовленого прогалинами у кадровому
забезпеченні  та  браком фінансування (1648−1745);  третій − сплеск навчання,
зумовлений  реформою  Й. Ласкариса,  що  тривав  до  закриття  академії
(1746−1784);

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;

доведена  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 їхня роль у формуванні юридичного середовища на українських землях; 

доведено, що Замойська академія як навчальний заклад і просвітницький
центр, зорієнтований на вихідців з руських (українських) земель, мала вплив на
політико-правові  процеси  на  українських  землях,  який  виявлявся  як  у
діяльності  провідних  вихованців  у  владних  і  освітніх  структурах,  так  і
«звичайній»  юридичній  практиці  її  випускників,  а  також заклала  підвалини
європейської професійної юридичної освіти на українських землях;

уточнено:
характеристику  освітньо-правової  концепції  засновника  академії  Яна

Замойського,  його внесок  у  спрямування правової  освіти  та  її  організацію в
академії;

зміст доробку професорів права,  зокрема Томаша Дрезнера,  Вавжинца
Жлоби  (Wawrzynec  Żłoba),  Валенти  Теппера  (Walenty  Tepper),  що  дало
можливість,  за  відсутності  відповідних  програм,  відтворити  обсяг  і  зміст
правових дисциплін; 

дістали подальшого розвитку: 
характеристика  основних  правових  доктрин  пізньосередньовічного

періоду,  якими  були  римська  (світська)  та  церковна  (канонічна)  правові
доктрини;

характеристика  Замойської  академії  як  європейського  навчального
закладу ренесансного типу;

 положення, про характерну особливість викладу права в академії був
компаративістський підхід, при цьому координатами для порівняння слугували
римська (світська) і церковна (канонічна) правові доктрини. 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки, узагальнення і
положення  дисертаційного  дослідження  можуть  бути  використані  в
подальшому  науковому  опрацюванні  історико-юридичних  проблем;  у
правотворчій  діяльності  –  виробленні  норм  з  метою  удосконалення  чинного
законодавства в галузі правової освіти; підготовці навчально-методичних праць
та  навчально-виховному  процесі,  зокрема,  з  навчальних  дисциплін:  «Історія
держави і права України», «Історія політичних та правових учень», курсів та
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спецкурсів «Історія юридичної освіти в Україні», «Історія юридичної освіти в
Польщі», «Історія Речі Посполитої».

Апробація. Основні  положення  та  висновки  дисертації  були
оприлюднені та обговорені на засіданні відділу історико-правових досліджень
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та на наукових
конференціях:  VII  Всеукраїнська науково-практична конференція  «Українська
мова  в  юриспруденції:  стан,  проблеми,  перспективи»  (4 листопада  2011 р.,
м. Київ,  матеріали  опубліковано);  ХХVI  Міжнародна  історико-правова
конференція  «Держава,  право  і  юридична  думка  у  Балточорноморському
регіоні:  історія  і  сучасність»  (27–29  квітня  2012  р.,  м. Одеса,  матеріали
опубліковано);  ХХVII  Міжнародна  історико-правова  конференція  «Історико-
правова  реальність  у  глобальному  і  регіональному  вимірах»  (21–23  вересня
2012 р., м. Євпаторія, матеріали опубліковано); Fifth International Forum «Rule of
Law and Human Rights» (17–19 May, 2013 Kyiv, матеріали опубліковано); XXІХ
Міжнародна  історико-правова  конференція  «Джерела  права  України,  інших
країн та міжнародної спільноти: історія та сучасність» (19–22 вересня 2013 р.,
м. Феодосія, матеріали опубліковано); Щорічна міжнародна науково-практична
конференція «Правовий світогляд: людина і право» (21 квітня 2014 р., м. Київ,
матеріали  опубліковано);  ХХХ  Міжнародна  історико-правова  конференція
«Конституція і державотворення: національні традиції та світовий досвід (4–6
липня  2014 р.,  м. Чернігів,  матеріали  опубліковано);  ХХХІІІ  Міжнародна
історико-правова  конференція  «Права  людини  та  основоположні  свободи:
історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії Вольностей)» (17–
20  вересня  2015 р.,  с. Коблеве,  матеріали  опубліковано);  International
Interdisciplinary Scientific Conference «Мinority and majority cultural relations on
borderlines»  (17–18  September  2015,  Olsztyn);  XXXIV  Міжнародна  історико-
правова конференція «Релігійний чинник і історії права, держави та юридичної
думки» (26–29 травня 2016 р., м. Тисмениця, матеріали опубліковано).

Публікації. Основні  положення  та  висновки  дисертації  викладені
автором в  13 публікаціях,  зокрема  в  5 статтях,  надрукованих  у  виданнях,
офіційно  визначених  як  фахові  з  юридичних  наук  (1  з  них  –  у  виданні,
внесеному до міжнародної наукометричної бази даних), а також у 8 матеріалах
конференцій.

Структура  дослідження.  Дисертація  складається  зі  вступу,  трьох
розділів, поділених на 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і
додатків. 

Загальний  обсяг  дисертації становить  241  сторінку,  із  яких  –  180
сторінок  основного  тексту, список  використаних  джерел  –  28  сторінок  (259
найменувань) та 5 додатків – 33 сторінки.
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження,
його  зв’язок  з  науковими  програмами,  планами,  темами;  визначаються  його
мета  і  задачі,  об’єкт,  предмет;  характеризуються  методи  дослідження,
використані  в  роботі;  формулюються  наукова  новизна  і  практичне  значення
роботи;  наводяться  дані  про  апробацію  основних  положень  дисертаційного
дослідження  та  про  публікацію  його  результатів;  вміщено  відомості  про
структуру і обсяг роботи.

У першому  розділі  «Історіографія  проблеми,  джерельна  база,
методологія та поняттєво-термінологічний апарат дослідження» – здійснено
огляд  наукових  праць  за  темою  дослідження,  наводяться  напрями  наукових
досліджень з історії розвитку юридичної науки і освіти загалом, і в Замойській
академії  зокрема,  визначаються  методологічні  засади,  сформований  та
визначений  поняттєво-термінологічний  апарат,  який  розкриває  основні
теоретико-методологічні та наукознавчі засади дослідження.

У підрозділі  1.1  «Історіографія  проблеми  та  джерельна  база
дослідження» –  здійснено аналіз та систематизацію досліджень, присвячених
Замойській  академії.  Зауважено,  що  феномен  академії  до  сьогодні  привертав
недостатню  увагу  дослідників,  комплексне  ж  історико-правове  дослідження
організації  та  змісту  правової  освіти  в  Замойській  академії  в  українській  науці
проводиться  вперше,  насамперед  через  виключеність  самої  академії  з
українського освітньо-правового простору. Епізодична увага до цього науково-
освітнього осередку  обмежується  рядом історичних,  культурологічних студій
(насамперед ідеться про праці  Н. М. Яковенко,  П. М. Кралюка),  які  описують
даний навчальний заклад у межах українського культурного процесу.

Значно  більший  масив  становлять  дослідження  польських  науковців,
зусиллями  яких,  власне,  і  була  певною  мірою  відтворена  історія  Замойської
академії.  До  таких  можна  віднести  праці  М. Куриловича,  Й. Кохановича,
В. Вітковського, М. Дияковської. Особливе місце серед них посідають розвідки
Г. Ґмітерека, який присвятив ряд студій саме «українській складовій» академії.
Водночас правова освіта в її  стінах як цілісна система не ставала предметом
дослідження і польських учених. 

Історіографію досліджуваної проблеми умовно можна поділити на такі
групи: праці, присвячені загальним проблемам освіти і науки даного періоду;
праці,  які  стосуються  проблем європейського правового розвитку загалом та
правової освіти і  науки, зокрема; праці, які безпосередньо присвячені такому
освітньому феномену, як Замойська академія; праці, присвячені правовій освіті
в Замойській академії. 

Основну джерельну базу дослідження склали документи й матеріали, в
тому числі законодавчі та інші нормативні акти, що становили правову основу
діяльності академії (папські булли, фундаційні документи, статути, які або були
опубліковані в тодішніх друкованих виданнях і не зазнали спеціального аналізу,
або зберігаються в архівних фондах). Важливим джерелом є і праці випускників
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та  викладачів  академії,  частина  яких,  зокрема,  зберігається  у  Відділі
стародруків  та  рідкісних  видань  Національної  бібліотеки  України  імені
В. І. Вернадського,  архівах  та  бібліотеках  Польщі  (Аrchiwum  Główne  Аkt
Dawnych,  Biblioteka Narodowa w Warszawie,  Bibliotekа  im.  H. Łopacińskiego w
Lublinie). Серед них на особливу увагу заслуговують скрипти – записи лекцій,
які за відсутності програм навчання, дають уявлення про його зміст.

У підрозділі 1.2  «Методологія та поняттєво-термінологічний апарат
дослідження» зазначено,  що  дисертаційне  дослідження  здійснювалося  на
підставі  поєднання  філософських,  загальнонаукових  та  спеціальнонаукових
методів і принципів дослідження. Основним методологічним підходом аналізу
правової  освіти  в  Замойській  академії  в  контексті  європейського  освітньо-
правового  простору  є  цивілізаційний  підхід  та  пов’язані  з  ним
культурологічний, антропологічний підходи, які дають можливість відтворити
найвірогіднішу картину віддаленої від нас у часі історико-правової реальності,
відзначеної  синтезом  культурних  і  державно-правових  традицій,  вагомою
складовою якої є правова освіта й наука в Замойській академії. 

Визначальними при цьому стали загальні принципи наукового пізнання:
об’єктивності,  всебічності,  історизму,  комплексності.  Важливе  місце  в
методологічній базі дослідження посів діалектичний метод. Були використані
історичний,  логічний,  системно-структурний,  структурно-функціональний,
порівняльний,  хронологічний,  статистичний,  методи  аналізу  й  синтезу,
сходження від конкретного до абстрактного та від абстрактного до конкретного.
Також  знайшли  своє  відображення  в  роботі  формально-юридичний
(догматичний), порівняльно-правовий та історико-правовий методи. Сукупність
цих методів дала змогу докладно розглянути розвиток правової науки і освіти в
Замойській академії. Також тут розкрито зміст основних понять і термінів, які є
важливими  для  дослідження,  зокрема.  поняття  освіти,  освітнього  та
університетського  простору,  освітньо-правового  простору,  юридичного
середовища та ін.

У  другому  розділі  «Замойська  академія  в  освітньо-правовому
просторі пізньосередньовічної Європи» аналізуються хід розвитку суспільної
і, зокрема, правової думки, освітніх процесів на континенті за часів раннього і
пізнього  Середньовіччя,  основних  правових  доктрин,  нотаріату, риторики  та
логіки,  передумови  виникнення,  історія  становлення  та  розвитку  Замойської
академії. 

У  підрозділі  2.1  «Основні  риси  правознавства  в
пізньосередньовічному  європейському  освітньо-правовому  просторі»
проаналізовані  особливості  формування й усталення  європейського освітньо-
правового простору, складовою якого стала Замойська академія.

Визначено,  що  європейський  освітній  простір  як  особлива  реальність
усталився  з  виникненням  університетів.  Ідеї  ренесансного  гуманізму
спричинили  сплеск  гуманітарних  знань  –  «Studia  humanitatis».  Реформація
піднесла авторитет мирської професійної праці й релігійного воздання за неї.   В
царині освіти унормувалася програма освіченого благочестя (pietas litterata) з
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акцентом  на  філологічно-філософську  освіту.  Зумовлене  нею  було  і  значне
поширення єзуїтської системи освіти, яка стала наслідком протидії католицької
церкви реформаторським процесам.

Власне,  починаючи з XVI ст. в  широкому смислі  можна говорити,  що
європейський  освітній  простір  включав  засновану  на  спільному  фундаменті
двокомпонентну  модель  освіти,  яку  складали  університети  й  заклади  нового
типу  (на  теренах  України  ще  й  братські  школи),  які,  виконуючи  роль
ретранслятора  знань  та  ідей,  стали  важливим,  багато  в  чому  вирішальним
комунікативним чинником творення Європи як культурної спільноти.

Важлива  роль  права  і  в  середньовічному,  і  пізньосередньовічному
суспільствах на теренах Європи зумовлювала значний (або й виключний як у
Болонському  університеті)  правовий  компонент,  зокрема  в  університетських
освітніх  програмах,  започатковуючи  тим  самим  одну  з  основних  і  стійких
характеристик західної  традиції  права.  У підрозділі  подано ключові  моменти
еволюції  римської  (світської),  церковної  (канонічної)  правових  доктрин,
здійснено  аналіз  розроблення  нотаріату,  риторики,  логіки,  магдебурзького
права,  ступінь  студіювання  яких  мав  регіональні  особливості  й  залежав  від
місцевих процесів державотворення.

У підрозділі 2.2 «Передумови виникнення і становлення Замойської
академії» проаналізовано процес утворення і становлення Замойської академії,
який  був  зумовлений  суспільно-політичними,  загальноосвітніми  та
особистісними чинниками.

Так,  до  першої  групи чинників  віднесено  республіканські  процеси  на
теренах  Речі  Росполитої,  її  економічне  зростання  на  тлі адміністрування  й
державно-політичного  контролю  над  значними  територіями,  що  потребувало
відповідного  кадрового  забезпечення.  До  найзатребуваніших,  крім
богословської,  належала  правова  освіта.  До  того ж фах  правника був  чи  не
єдиний «дозволений» шляхтичу, зокрема, Литовськими статутами. 

До другої  –  тенденції  до  уніфікації  освітньо-культурного поступу, що
проявлялися  на  тлі  давніх  освітніх  традицій  як  на  польських,  так  і  на
українських  землях,  де  освітній  простір  визначали  Краківська,  Віленська,
Острозька академії, братські школи (насамперед Київська і Львівська), єзуїтські
колегіуми та ін. 

Найвагомішою  ж  передумовою  створення  Замойської  академії  є
організаційна  та  програмова  діяльність  канцлера  та  великого  коронного
гетьмана Яна Замойського, який створення закладу освіти нового типу висував
наріжним каменем власної освітньо-правової концепції. Такий заклад, за його
задумом, мав бути розрахований на широкий загал шляхетської молоді з усіх
земель Речі Посполитої,  і насамперед з руських. Аналіз діяльності  видатного
гуманіста  Шимона  Шимоновича дає  підстави  вважати  його  співтворцем  і
співорганізатором академії.

Етапне значення для створення академії мали булла Папи Климента VІІІ
29 жовтня 1594 р., яку більшість дослідників вважає найголовнішою подією в
реалізації  ідеї  Замойського  –  фактичним  «народженням»  закладу,  яке
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завершилося  урочистим  відкриттям  академії  15 березня  1595 р.,  та
засновницький (фундаційний) акт 5 липня 1600 р., підписаний Сигізмундом ІІІ
23 вересня 1601 р.

У підрозділі 2.3 «Загальна характеристика організації навчального і
наукового  процесу  в  Замойській  академії» проаналізовано  становлення  й
організацію освіти  в Замойській академії,  її  нормативне оформлення,  керівні
органи.  Зокрема,  визначене  коло  засновницьких  документів,  яке  складали
фундаційні  акти  Яна  Замойського,  папські  і  королівські  акти,  статути,
реформаційні декрети тощо.

Зазначено,  що  серед  дослідників  немає  одностайності  ні  щодо
визначення правової природи, ні, навіть, щодо датування багатьох документів.
Основною причиною такого стану речей є, як видається, відсутність більшості
оригіналів документів, відомих лише в копіях, занесених у відповідні книги в
довільному  порядку, та  особливість  середньовічних  видань,  у  яких  часто  не
зазначалася ні дата, ні прізвище автора чи упорядника.

Встановлено,  що  в  академії  фактично  було  запроваджено  навчальний
процес за прикладом школи Яна Штурма в Страсбурзі, який мав поступеневу
організацію:  вступний  нижчий  ступінь  (classes  inferiores),  який  тривав  п’ять
років,  та  основний  вищий  (classes  superiores),  який  тривав  шість  років.
Протягом такого навчання студенти мали засвоювати програми давнього trivium
(який  включав  у  себе  граматику,  риторику  та  діалектику)  і  quadrivium
(арифметику, геометрію,  астрономію,  музику)  та  інші  предмети  (метафізику,
фізику,  етику,  економіку  й  політику  та  інші).  Вища  освіта  надавалася  на
правовому, філософському, медичному, теологічному відділах.

Академія  мала  право  присвоювати  ступінь  бакалавра  (promotio  ad
prirnam lauream, baccalaureatuś), ступінь доктора з усіх чотирьох фахів (теології
– від 1648 р.), ступінь публічного нотаріуса (promotio ad notariatum publicum) і
була прирівняна до університету.

На  підставі  проаналізованих  документів  встановлено,  що  організація
навчально-виховного процесу в академії,  зокрема з огляду на установчі  акти,
була  достатньо  врегульована.  Водночас  сам  хід  навчального  процесу  прямо
залежав  від  кадрового  складу,  фінансового  забезпечення,  сумлінності
викладачів, які в різні періоди (а їх виділяється три) були різними. 

У  третьому  розділі  «Характеристика  юридичної  освіти  і  науки  в
Замойській  академії  та  їх  значення  для  розвитку  юриспруденції  на
українських землях»  розглянуті та оцінені в загальноукраїнському контексті
концептуальні  здобутки  правознавців  академії  на  освітній,  науковій  та
практичній ниві.

У  підрозділі  3.1  «Розвиток  правової  освіти,  освітніх  концепцій  та
науки» зазначено, що правова освіта була пріоритетним напрямом у Замойській
академії.  Насамперед  це  зумовлювалося  освітньо-правовою  концепцією
Я. Замойського.  Унормування  підготовки  правників  у  стінах  академії
здійснювалося  низкою різного роду  актів.  До  їх  числа  належали  Булла папи
Клемента VIII  від  29 жовтня  1594 р.  про  заснування  Академії  з  привілеєм
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надання докторських ступенів та ступенів нотаріусів публічних; Засновницький
(фундаційний)  акт  академії  від  5 липня  1600 р.;  Статут  1760 р.  Змістовне
наповнення  курсу  права  насамперед  було  визначене  в  Засновницькому
(фундаційному) акті Замойської академії 1600 р. 

За  відсутності  відповідних  навчальних  програм,  основним  джерелом
знань про зміст освітньо-правового процесу є викладацькі курси, відображені у
відповідних працях і скриптах лекцій. Панівними в правовій освіті в академії
залишалися доктрини римського (світського), а в останній період і природного
права, що призводило до їх змішування, та (церковного) канонічного права. Їх
розроблення і виклад мали компаративістський характер.

Фундамент  викладання  права  в  академії  був  закладений  видатним
правознавцем  Т. Дрезнером,  який  ґрунтовно  розробив  питання  судового
процесу, здійснив порівняльний аналіз римського права з польським, розглянув
реалізацію норм польського права і римського права. Відповідні монографії та
скрипти  викладу  курсу  римського  права  стали  основою для  всіх  подальших
основних  курсів  права  в  академії  –  римського,  канонічного  та  польського.
Зауважимо, що місцеве (польське) право вперше на теренах Речі Посполитої в
навчальний  процес  було  введене  установчими  актами  саме  в  Замойській
академії.  Утім,  говорити  про  його,  а  так  само  і  магдебурзького  права,
систематичний  виклад,  навіть  за  наявності  згаданих  монографії  Т. Дрезнера,
навряд чи можна. 

Зазначено,  що  риторика  та  логіка,  формально  не  будучи  складовими
правової  освіти,  відігравали  важливе  значення  для  формування  юридичного
мислення та навичок, необхідних зокрема для судових дебатів.

Певну  освітню  місію  академія  виконувала,  присвоюючи  ступінь
публічного нотаріуса – адже відповідний іспит вимагав достатньо ґрунтовної
фахової підготовки. 

Підрозділ  3.2  «Наукові  здобутки  професорів  права  Замойської
академії» містить  аналіз  творчої  спадщини  професорів  академії,  який  дає
уявлення  про  наукову  складову  освітньо-правового  процесу.  Також
досліджуються  умови  присвоєння  ступеня  доктора  обох  прав,  діяльність
бібліотеки  та  друкарні,  що  у  сукупності  складало  юридичне  середовище,
наявність якого є необхідною умовою для розвитку науки. 

Серед найвиразніших надбань правового спадку Замойської академії –
праці одного з її  найвидатніших професорів – львів’янина Томаша Дрезнера.
Його  монографії  «Судовий  процес  Польського  королівства»  («Processus
iudiciarius  Regni  Poloniae»;  Zamość,  1601;  перевидана  чотири  рази  протягом
1602–1640  рр.),  «Порівняння  польського  права  із  римським»  («Centuria  –
Simillum iuris Polonici cum iure Romano centuria una»; Paryż, 1602) та «Реалізація
права Польського королівства, чотири книги» («Institutionum Iuris Regni Poloniae
libri IV»; Zamość, 1613), стали основою викладання в академії польського права.
Заслуговують  також  на  увагу  скрипт  лекцій  В. Жлоби  «Jus  commune»,
докторські  тези Даніеля Ніко (Daniel  Niko)  та  Валенти  Шченського (Walenty
Szczęski), щоденник Базилія Рудомича «Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany
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w Zamoscu w latach 1656–1672», в якому приділено увагу питанням судового
права. 

Інтерес  також  становлять  праці  професора  права  Бенедикта
Желеховського (Benedykt Żelechowski) «Дигести саксонського права, складені з
шести частин» («Digestum Iuris Saxonici Provincialis partibus sex comprehensum»)
(1643),  «Питання  заповітів  кліриків»  («Quaestio detestamentis Clericorum»)
(1637), «Питання про право патронату» («Quaestio de iure patronatus») (1644).

До правового спадку можна зарахувати і праці сина Яна Замойського –
Томаша  (Tomasz Zamoyskij)  присвячені  римському  праву  «Scholiain. M. Tullii
Ciceronis libros tres de legibus», «De monarchia et imperio Persarum et de republica
Lacedaemoniorum, Atheniensium, Romanorum» (1612). 

Аналіз  цих  джерел  дає  підстави  стверджувати  про  відповідність
наукового  пошуку,  здійснюваного  професорами  і  докторантами  академії,
тогочасному  загальноєвропейському  правовому  дискурсу.  Загалом  наукове
середовище в  академії  створювали  більш як  40  професорів  права  і  докторів
обох прав, які поєднували свою освітню й наукову діяльність з управлінськими
та суспільними функціями, обіймаючи різноманітні, переважно судові, посади. 

Академія активно реалізовувала привілей надання ступеня доктора обох
прав і публічного нотаріуса. Процедура докторських промоцій була визначена
«Modus promowendi аd II Lauream» зі змінами, внесеними декретом Ласкариса, і
проходила в два етапи. На відміну від інших фахів,  при цьому передбачався
друк докторських тез. Ступінь доктора обох прав в академії отримали 88 осіб.

Надання ступеня публічного нотаріуса визначав «Modus promovendorum
notariorum  publicorum»,  який  містив  як  вимоги  до  нотаріуса,  так  і  перелік
екзаменаційних питань, та  «Sposób premiowania notariuszy publicznych» (1658),
на підставі яких ступінь публічних нотаріусів в академії отримало 115 осіб. 

Аналіз нобілітаційних вимог і  збережених тез свідчить про звичайний
для  університів  рівень  вимог  до  здобувачів  таких  ступенів.  Зазначено,  що
важливу роль для розвитку наукових процесів відігравала академічна друкарня
та бібліотека. 

В  підрозділі  3.3  «Значення  Замойської  академії  для  розвитку
юриспруденції на українських землях» акцентується увага на понятті права
(за Г. Дж. Берманом) не як корпусу правил, а як процесу, у якому правила мають
смисл тільки в контексті інститутів і процедур, цінностей і способу мислення, а
стилеформувальними чинниками служать історія, спосіб мислення і визначені
правові інститути. За такого підходу головним фактором, що впливав на таку
роль, є розвиток у стінах Замойської академії європейської інтелектуальної,  і
зокрема правової традиції. Із впевненістю можна стверджувати насамперед про
непрямі  впливи  освітніх  осередків,  і  в  тому  числі  Замойської  академії,  на
культурну та правову освітньо-наукову ситуацію на українських землях загалом,
і  разом  з  тим  на  розвиток  юриспруденції,  які  відбувалися  в  різний  спосіб.
Вагомим  є  й  «особистісний»  вплив,  коли  випускники та  викладачі  академії,
займаючи певні посади (урядові, церковні, судові, викладацькі) ставали носіями
культурного коду, набутого протягом навчання. 
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Встановлено,  що  українська  складова  Замойської  академії  виразно
проявилася вже на перших етапах її існування. Так, співорганізаторами академії
були  виходці  зі  Львова  Симон  Симонід  (Шимон  Шимонович)  та  Себастьян
Кленович. Своїми зусиллями вчені сформували в академії викладацький стан,
заклали ідейні основи навчання. 

Згідно  із  збереженими  записами  в  «Альбомі»  (книзі  обліку  студентів
академії)  протягом 190 років  її  діяльності  в  ній навчалися 10 522 осіб,  серед
яких  русинами  записалися  близько  7000.  Право  вивчали  більше  5  тисячі
студентів. 

Встановлено,  що  найвагомішим  було  представництво  львів’ян.  Серед
найвідоміших  –  Адам  Бурський,  Ян  Нєдзвєдскі  (Урсінус),  Томаш  Дрезнер,
Шимон Бірковський, Каспер Солцус, Валер’ян Алембек, Андрій Абрек, Антоній
Станіслав Горський, Ян Александр Трембінський, Войцех Зимницький, Модее ст
Мелее тій Гриневеецький.

Значну  роль  у  державно-правових  процесах  на  українських  землях
відіграли випускники академії Адам Кисіль, Реміян (Реміґіян) Єлець, Михайло
Гнатович  Гунашевський,  Прокоп  Верещака,  Лукаш  (Лука)  Конашевич-
Сагайдачний та ін.

Студіювали  у  Замойській  академії  Касіян  Сакович,  Xома  Євлевич,
Інокентій  Ґізель,  Ісайя  Трофимович-Козловський,  Йосиф  Кононович-
Горбацький, Сильвестр Косов, кожен з яких зробив вагомий внесок у розбудову
Києво-Могилянської  академії.  За  деякими  відомостями  тут  здобував  освіту  і
Петро Могила.

ВИСНОВКИ

У Висновках дисертаційної роботи наведено теоретичні узагальнення та
нові шляхи вирішення наукового завдання щодо основних здобутків Замойської
академії  в  розвитку  юридичної  науки  і  освіти,  визначено  її  місце  в  історії
вітчизняного правознавства. Відповідно до мети та визначених завдань зроблені
такі висновки:

1.  Розвитку  юридичної  науки  та  освіти  в  Замойській  академії  в
українській  історіографії  увага  практично  не  приділялася.  Обмаль  праць
присвячено і власне Замойській академії як освітньо-культурному феномену. 

2.  Основний  масив  досліджень  окремих  аспектів  діяльності  академії
створено  польською  історіографією,  проте  українська  складова  лишилася
практично  поза  її  увагою.  Разом  з  тим,  значна  частина  архівного  матеріалу
вводиться у вітчизняний науковий обіг вперше. Також до дослідження залучено
історичні, філософські, культурологічні, біографічні, та юридичні дослідження,
які стосуються історії освіти і права Пізнього Середньовіччя і Відродження.

3.  Основним  методологічним  підходом  дослідження  було  обрано
цивілізаційний, та пов’язані з ним культурологічний, антропологічний підходи.
Визначальними  при  цьому  стали  загальні  принципи  наукового  пізнання:
об’єктивності,  всебічності,  історизму,  комплексність.  Важливе  місце  в
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методологічній базі дослідження посів діалектичний метод. Були використані
історичний,  логічний,  системно-структурний,  структурно-функціональний,
порівняльний, історико-порівняльний та формально-юридичний (догматичний),
хронологічний,  статистичний  методи,  сукупність  яких  дала  змогу  докладно
розглянути розвиток правової освіти і науки в Замойській академії. 

4.  Пізньосередньовічний  європейський  освітній  простір  можна
охарактеризувати як відносно автономний простір культури, який утворювали
університети  і  мережа  єзуїтських,  протестантських,  братських  закладів,
діяльність  яких  визначалася  переважно  гуманістичними  та  реформаційними
процесами і забезпечували обмін значною мірою уніфікованими знаннями.

5. Процес утворення і становлення Замойської академії був зумовлений
загальноєвропейськими  факторами  (ренесансний  гуманізм,  усталення
європейського освітнього простору, виключна роль права, нагальна потреба у
професійних правниках); суспільно-політичними процесами у Речі Посполитій
(республіканський  рух,  відчутне  економічне  зростання,  потреба  спільного
адміністрування  та  державно-політичного  контролю  над  значними
територіями); загальноосвітніми тенденціями (уніфікація освітньо-культурного
поступу, що реалізовувалися на тлі давніх освітніх традицій як на польських,
так і на українських землях) та особистісними чинниками (діяльність великого
канцлера та гетьмана коронного Яна Замойського).

6.  Унормування  підготовки  правників  у  стінах  Академії  здійснювалося
низкою різного роду актів, основними серед яких є Булла папи Клемента VIII
від  29  жовтня  1594  року  про  заснування  академії  та  надання  їй  привілею
надання  докторського  ступеню  та  ступеня  публічного  нотаріуса,  Статут
Замойської  академії  Privilegium  vetus  1594  року,  затверджений  Яном
Замойським, Засновницький (фундаційний) акт 1600 року та Статут Замойської
академії,  затверджений  до  відкриття  пансіонату  для  навчання  шляхетської
молоді (Convictus Nobilium) в 1760 році. Курс фахової  юридичної підготовки
включав  римське,  канонічне  та  польське право  з  елементами магдебурзького
права,  нотаріату,  природного  права  (від  1776 р.),  логіки  та  риторики.
Специфікою було нормативне закріплення викладання польського права.

У  діяльності  академії  можна  виокремити  три  періоди:  1595–1648 рр.
(характеризується  найвищим  рівнем  науково-освітньої  діяльності);  1648–
1745 рр.  (відбувається  зниження  рівня  викладання  через  недоліки  кадрового
забезпечення  і  браком  фінансування);  1746–1784 рр.  (пов’язаний  з  певним
відродженням академії унаслідок реформи Ласкариса).

7.  Правова  освіта  була  пріоритетним  напрямом  освіти  в  Замойській
академії,  що  насамперед  зумовлювалося  освітньо-правовою  концепцією
Я. Замойського.  Про  це  свідчить  статутне  (програмне)  та  матеріальне
забезпечення.  Одним із  фундаментальних завдань  правової  освіти  в  академії
висувалась підготовка фахівців у сфері «обох прав» – римського і канонічного,
у сфері польського (місцевого, коронного, крайового) права. Істотною новелою
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у  тогочасній  європейській  освіті  була  присутність,  на  відміну  від  інших
закладів,  у Засновницькому (фундаційному) та пізніших актах припису щодо
викладу польського права. 

Аналіз  науково-освітньої  діяльності  академії  дає  змогу  говорити  про
відносну сталість викладу в академії права. Про це свідчать як відомості про
персональний  склад  викладачів  (наукове  середовище  створювали  зокрема
близько 40 професорів права, докторів обох прав, що поєднували свою освітню
і наукову діяльність з управлінсько-суспільними та суддівськими функціями),
так  і  записи  в  «Альбомі»  студентів.  Постійно  функціонувала  академічна
друкарня та бібліотека. Академія активно реалізовувала право надання ступеню
доктора обох прав та ступеню публічного нотаріуса. 

8.  Встановлено,  що  протягом  функціонування  академії,  навчальний
процес  на  відділі  права  здійснювали  47  викладачів  –  докторів  обох  прав.
Безперечним  внеском  у  розвиток  правової  науки  є  праці  Томаша  Дрезнера,
Вавжинця  Жлоби,  Базилія  Рудомича,  Бенедикта  Желеховського,  Томаша
Замойського,  в  яких  на  відповідному  їм  сучасному  рівні  висвітлювались
проблеми римського (світського), канонічного та польського права. 

Доведеним  фактом  є  значна  присутність  серед  викладацького  і
студентського складу вихідців з українських земель. Відсоток вихідців власне з
українських  земель  складав  приблизно  60–65%  протягом  всього  періоду  її
існування. При чому право вивчало приблизно 60–70% відсотків студентів. 

9. Найвиразнішим науковим правовим надбанням Замойської академії є
праці одного з її  найвидатніших професорів – львів’янина Томаша Дрезнера,
якими було, серед інших, закладено фундамент правової науки на теренах Речі
Посполитої. Доведеною є фахова участь професорів і випускників у правовому
житті та створенні відповідного юридичного середовища 

10.  Значення  Замойської  академії  для  розвитку  юриспруденції  на
українських землях слід розглядати в контексті погляду на освіту як передумову
розвитку  всіх  інших  форм  культури:  політичної,  правової,  громадянської.
Функціонування  тут  академії  зі  статусом  університету  забезпечувало
включеність українських земель в європейський, і зокрема річпосполитський,
освітній простір, а студентів-правників – в спільний для всієї Європи правовий
дискурс. 

Замойська академія має належати до української мережі «місць пам’яті»
як  необхідна  складова  національної  ідентифікації.  Окрім  творчого  спадку
визначних  правників  Замостя,  академія  долучилася  до  формування  фахового
юридичного  середовища  в  тому  числі  і  на  українських  землях,  що  має
непересічне  значення  для  української  юриспруденції  як  необхідна  ланка  у
розвитку і ідентифікації. 
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Бондарук В. О. Розвиток  юридичної  науки  і  освіти  в  Замойській
академії (1594–1784 рр.). – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і
правових учень. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
– Київ, 2016.

У дисертації комплексно досліджено процес розвитку юридичної науки і
освіти  в  Замойській  академії.  Охарактеризовані  методологічна  основа
дисертаційного дослідження, сутність окремих методів і принципів наукового
пізнання, які використані для розкриття теми.

Замойську  академію  та  її  українську  складову,  охарактеризовано  в
контексті пізньосередньовічного освітньо-правового простору. Проаналізовано
юридичну  освіту  і  наука  в  академії,  творчу  спадщину  професорів  права  та
випускників  Замойської  академії.  Висвітлено  передумови її  утворення,  серед
яких виділено суспільно-політичні,  загальноосвітні та особистісні чинники. В
цьому зв’язку проаналізовано освітньо-правову концепцію Яна Замойського. 

Зроблено  спробу  визначити  вплив  цього  освітнього  осередку
ренесансного типу на розвиток юриспруденції зокрема на українських землях.



17

При цьому увага акцентується на забезпеченні включеності українських земель
в європейський освітній простір, а студентів-правників – в спільний для всієї
Європи правовий дискурс, що дає можливість по-новому поглянути на розвиток
юридичної освіти й науки на українських теренах.

Ключові  слова: юридична  наука,  юридична  освіта,  юриспруденція,
гуманістична  освіта,  історія  юридичної  освіти  і  науки,  історія  нотаріату,
європейський освітньо-правовий простір, Замойська академія, Ян Замойський.

Бондарук В. О.  Развитие  юридической  науки  и  образования  в
Замойской академии (1594–1784 гг.). – На правах рукописи.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук
по специальности  12.00.01 – теория и история государства  и  права;  история
политических  и  правовых  учений.  –  Институт  государства  и  права
им. В. М. Корецкого НАН Украины. – Киев, 2016.

В  диссертации  комплексно  исследован  процесс  развития  юридической
науки  и  образования  в  Замойской  академии.  Охарактеризованы
методологическая основа диссертационного исследования, сущность отдельных
методов и принципов научного познания, которые использованы для раскрытия
темы.

Замойская академия и ее украинская составляющая охарактеризованы в
контексте  позднесредневекового  образовательно-правового  пространства.
Проанализированы  юридическое образование и наука в академии, творческое
наследие  профессоров  права  и  выпускников  правового  отделения  Замойской
академии.  Освещены предпосылки  ее  образования,  среди  которых  выделены
общественно-политические,  общеобразовательные  и  личностные  факторы.  В
этой  связи  проанализирована  образовательно-правовая  концепция  Яна
Замойского. 

Сделана  попытка  определить  влияние  этого  образовательного  центра
ренессансного  типа  на  развитие  юриспруденции  в  частности  на  украинских
землях.  При  этом  внимание  акцентируется  на  обеспечении  включенности
украинских земель в европейское образовательное пространство, а студентов-
юристов – в общий для всей Европы правовой дискурс, что дает возможность
по-новому взглянуть на развитие юридического образования и науки в Украине.

Ключевые  слова: юридическая  наука,  юридическое  образование,
юриспруденция,  гуманистическое  образование,  история  юридического
образования и науки, история нотариата, европейское образовательно-правовое
пространство, Замойская академия, Ян Замойский.

Bondaruk V. О  Development  of  legal  science  and  education  Zamoyski
Academy (1594–1784). – On the rights of the manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Science (Law) on the
speciality 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal
doctrines. – V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of
Sciences of Ukraine. Kyiv, 2016.
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The dissertation is a complex research of formation and development of legal
science and education at the Zamoyski Academy. We characterize the methodological
basis  of  the  research,  the  nature  of  certain  methods  and  principles  of  scientific
knowledge, which are used to cover this theme.

The main methodological  approach to the analysis of legal education in the
Zamoyski  Academy is  a  civilizational  approach,  using which we can analyze the
development of legal science and education at the Zamoyski Academy specific to late
medieval European legal awareness and legal culture. Axiological approach allowed
us  to  understand  the  value-oriented direction  of  legal  education  of  Zamoyski
Academy.  Cultural  approach  presents  legal  education  as  a  social  and  cultural
phenomenon as well  as part  of  Renaissance humanism.  Anthropological  approach
helped discover the role and importance of the human factor in the functioning of the
academy and of the Department of Law in particular, described the academy as an
educational project of J. Zamoyski, and as educational environment for trained and
educated representatives of more than a hundred Ukrainian families whose fate and
professional  development  had a  significant  impact  on  the  overall  course  of  legal
development of Ukrainian lands. Dialectical approach has allowed to characterize the
development of legal education and science and the establishment and formation of
the legal environment (preparing doctors of law, public notaries) taking into account
the State Law processes.

Zamojski Academy with its Ukrainian component, is described in the context
of late middle ages educational and legal space. The work shows the preconditions of
its formation that include socio-political, general-educational and personal factors. In
this regard, education and the legal concept of Jan Zamoyski are analyzed. 

The work researches the array of statutory and organizational documents that
regulated academy activities and in particular department of law, defined program
objectives, conducted reform changes. Among them are: the Pope Clement VIII Bull
that stipulated founding of the academy and gave it a privilege to grant doctorates and
degrees to public notaries of 29 October 1594, the Statute of Zamoyski Academy
called  Privilegium vetus  1594,  the  Founding Act  1600,  The  Statute  of  Zamoyski
Academy approved in 1760.

Also the thesis analyzes legal education and science in the academy, creative
heritage of law professors and graduates of Zamoyski Academy. In particular these
are the works of Tomasz Drezner, who laid the foundation of teaching law at the
academy,  lecture  and  scripts  of  Vavzhynets  Zloba,  Basil  Rudomych,
Benedict Zhelehovskyy, Tomasz Zamoyski, Valentine Tepper. The work Analyzes the
activity of the Academy on conferring the degree of Doctor of both laws and degree
of public notary, conditions of library and the publishing. 

The thesis makes an attempt to determine the impact of the Renaissance type
educational center including the development of jurisprudence in the Ukrainian lands.
The focus is made on inclusion of Ukrainian lands in the European educational space,
and of the law students in the common European legal discourse. It gives a fresh look
at the development of legal education and science in the Ukrainian territory.
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	Серед засадничих принципів дослідження – загальнонаукові принципи й методи пізнання, насамперед принципи об’єктивності, всебічності, історизму, конкретності, комплексності, які забезпечили достовірність результатів дослідження та дали можливість зрозуміти місце предмету дослідження в історико-правовій реальності.

