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Актуальність теми дослідження. Система професійної підготовки 

юристів в Україні на сучасному етапі значною мірою не відповідає потребам 

юридичної практики та ринку праці, так само як і проголошеним державою 

цілям забезпечення верховенства права, поваги до прав людини, її життя, 

здоров'я, честі, гідності, недоторканності та безпеки як найвищим соціальним 

цінностям, а також стратегії інтеграції до європейського освітнього і 

правового простору. Наявні підходи до професійного навчання юристів 

неодноразово критикувалися як провідними вченими-правознавцями, так 

юристами-практиками. 

В останні роки в Україні прийнято значний комплекс законодавчих 

актів у сфері забезпечення якості освіти, в тому числі, і юридичної, які 

ґрунтуються на європейських стандартах і кращих практиках, проте 

ефективність їх впровадження залишається недостатньою. Низка проблем 

(зокрема, таких як неналежне змістовне наповнення навчальних планів, 

орієнтованість освітнього процесу на формування знань чинного 

законодавства, а не компетентностей, що дозволяють адаптуватися до 

змінного середовища, зайва затеоретизованість на шкоду практичній 
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складовій тощо), які зумовлюють необхідність реформування юридичної 

освіти, мають під собою історичне підґрунтя і повинні розглядатися в світлі 

глобалізаційних і внутрішньодержавних чинників, світових тенденцій та 

досвіду формування національної моделі юридичної освіти. 

Відтак, актуальність і доцільність дослідження ґенези юридичної освіти 

в контексті глобалізаційних процесів та з урахуванням сучасного перехідного 

стану реформування правничих шкіл, не викликає жодних сумнівів. При 

цьому, протягом останніх десятиліть в Україні комплексні наукові 

дослідження, які вивчали б еволюцію професійної підготовки юристів та її 

правового регулювання як підґрунтя для формування нової парадигми 

правничої освіти в умовах інтеграції в європейський освітній простір, не 

проводилися. 

Актуальність теми дослідження, як слушно зазначає його авторка, 

зумовлена теоретичною та практичною значущістю питання, необхідністю 

наукового осмислення національного вектора юридичної освіти як складової 

правової системи, що розвивається, з урахуванням глобальних викликів, 

світових досягнень та цінностей. 

Обрана тема дисертації відповідає положенням Цілей сталого розвитку 

України на період до 2030 року (Указ Президента України № 722/2019 від 30 

вересня 2019 року), Національної стратегії розвитку освіти на 2012-2021 роки 

(Указ Президента України № 344/2013 від 25 червня 2013 року), Стратегії 

розвитку інформаційного суспільства в Україні (Розпорядження Кабінету 

Міністрів України № 386-р. від 15 травня 2013 року) та розроблялася в межах 

науково-дослідних тем кафедри державно-правових дисциплін та 

українознавства Сумського національного аграрного університету «Історичні 

та мовознавчі дослідження: традиції та інновації» (номер державної 

реєстрації 0116Ш05116) та «Історично-лінгвістичні студії: глобальний та 

локальний виміри» (номер державної реєстрації 012Ш109733). 
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Враховуючи наведене, представлене дисертаційне дослідження 

характеризується своєчасністю, доцільністю, актуальністю та є важливим як 

в теоретичному, так і в практичному аспектах. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації є достатнім, з огляду на 

широке використання наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів, 

емпіричних даних, історичних джерел, законодавчих актів, узагальнення 

практики їх застосування. Методологічну основу дослідження складає 

комплекс концептуальних підходів, загальних принципів, методів і засобів 

наукового пізнання, які є необхідними і достатніми для досягнення 

поставленої мети і вирішення окреслених у дисертації завдань. 

Обрана логіка дослідження зумовила в цілому досить вдалу структурну 

побудову дисертації. Виклад матеріалу є цілісним та послідовним. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, що включають 

дев'ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Здобувачці вдалося грамотно скласти план дослідження, який з логічною 

послідовністю дозволив охопити ключові найбільш важливі та складні 

питання досліджуваної теми. 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, включаючи її 

актуальність, визначена джерельна основа дисертації, вказано зв'язок роботи 

з науковими програмами, планами, темами, визначені мета та завдання, 

об'єкт, предмет дослідження, його хронологічні та просторові межі, описана 

методологічна основа дослідження, викладено наукову новизну роботи, її 

теоретичне та практичне значення. При цьому, автором надано вичерпну 

інформацію щодо апробації результатів дослідження та публікацій за темою 

дослідження. 

Перший розділ «Теоретико-правові та методологічні засади юридичної 

освіти» складається з трьох підрозділів, в яких дисертантка вивчає стан 

наукового осмислення проблематики розвитку і правового регулювання 

юридичної освіти та джерелознавчу базу дослідження, виділяючи п'ять її 
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основних компонентів (груп): 1) нормативно-правові акти різних етапів 

генези юридичної освіти в Україні та зарубіжних країнах; 2) праці 

вітчизняних та зарубіжних науковців; 3) статистичні та публіцистичні 

матеріали, які надають можливість зібрати необхідний емпіричний матеріал 

для аналізу стану юридичної освіти як в окремі історичні періоди її розвитку, 

так і на сучасному етапі в період її модернізації; 4) періодичні видання, які 

слугують відображенням найактуальніших проблем певного історичного 

періоду; 5) матеріали вітчизняних та зарубіжних сайтів. Аналізується 

термінологічний інструментарій дослідження, зокрема, виділено та 

обґрунтовано доцільність дефініцій - «юридична освіта», «правнича школа» 

та «модель юридичної освіти». Авторкою запропоновано комплексний підхід 

до методології дисертаційного дослідження, який базується на використанні 

міждисциплінарного методологічного інструментарію юридичних та 

історичних наук, що сприяє не лише прогнозуванню розвитку національної 

юридичної освіти, а і її правовому регулюванню. 

Другий розділ «Генеза національної юридичної освіти в історико-

правовому вимірі» складається з трьох підрозділів, в яких було 

проаналізовано становлення юридичної освіти в період з XVII століття до 

кінця XIX століття; виокремлено правові основи розвитку юридичної освіти 

у XX столітті, зокрема, в добу визвольних змагань (1917-1921 роки), за 

межами українських земель та у радянський період; висвітлено правове 

регулювання юридичної освіти від проголошення незалежності України до 

сучасного етапу національного розвитку. На основі проведеного дослідження 

запропонована періодизація генези вітчизняної юридичної освіти. 

Дисертанткою акцентовано увагу на тому, що становлення сучасної 

національної моделі юридичної освіти, орієнтованої на європейські 

стандарти, може бути реалізовано належним чином тільки за умови 

розуміння і врахування в правотворчій і правозастосовній практиці сутнісних 

історичних процесів її становлення та розвитку. 

Третій розділ «Сучасні фактори впливу на правове забезпечення 
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національної юридичної освіти» складається з трьох підрозділів, в яких 

авторкою досліджується вплив глобалізаційних процесів та 

внутрішньодержавних чинників на правове забезпечення національної 

юридичної освіти, організаційно-правові засади юридичної освіти в умовах 

пандемії С0VI^-19 та основні зарубіжні моделі правничої підготовки та їх 

вплив на підготовку юристів в Україні. Зокрема, дисертанткою підтверджено, 

що освіта в цілому та юридична, зокрема, як одна із цілей сталого розвитку, 

передбачає відображення в національному законодавстві та державній 

політиці спрямування на підготовку конкурентоспроможного людського 

капіталу, створення умов для освіти впродовж життя. 

У Висновках сформульовано найбільш вагомі наукові та практичні 

результати, одержані в результаті роботи над темою дисертації, надано 

концептуальні пропозиції та чіткі практичні рекомендації щодо їх реалізації. 

Загалом, дисертація Бондар Н.А. за змістом і формою є самостійним 

завершеним науковим дослідженням, спрямованим на теоретичне 

осмислення генези юридичної освіти, виявлення та вирішення ключових 

проблем становлення і розвитку її національної моделі на сучасному етапі. 

Основні положення та результати дисертаційної роботи відображено у 

шістнадцяти наукових публікаціях, серед яких сім наукових статей (із них 

п'ять - у фахових наукових виданнях України, дві - у періодичних наукових 

виданнях інших держав), а також дев'ять тез доповідей на міжнародних 

наукових та науково-практичних конференціях. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

концептуальні пропозиції та висновки дисертації можуть бути використані у 

освітньому процесі - зокрема, при викладанні окремих тем навчальних 

дисциплін «Загальна теорія права», «Юридична деонтологія», «Філософія 

права», «Порівняльне правознавство», «Історія українського права» та 

спецкурсів, а також для розробки навчального і навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу; правотворчій діяльності - при розробці 

нормативно-правового актів у сфері регулювання юридичної освіти; науково-
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дослідній діяльності - для подальшого вивчення і розв'язання охоплених 

проблем з метою вдосконалення організаційно-правових засад національної 

юридичної освіти. 

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Наукова новизна одержаних результатів 

полягає в тому, що на основі комплексного дослідження теоретичних та 

практичних проблем становлення і розвитку національної юридичної освіти в 

глобалізованому суспільстві обґрунтовано концепцію розвитку моделі 

юридичної освіти з урахуванням сучасного методологічного інструментарію; 

сформовано пропозиції для вдосконалення правового регулювання відносин 

у сфері професійної підготовки юристів. 

Заслуговують на увагу нові наукові висновки і пропозиції, 

сформульовані відповідно до поставленої мети та завдань дослідження. 

Здобувачкою запропоновано підхід до методології дисертаційного 

дослідження, який базується на використанні міждисциплінарного 

методологічного інструментарію юридичних та історичних наук, що сприяє 

прогнозуванню не лише розвитку відносин у сфері національної юридичної 

освіти, а й їх правовому регулюванню; визначено дефініцію «модель 

юридичної освіти» та її структуру з позицій системного підходу, що 

дозволило виокремити підсистеми моделі юридичної освіти - організаційну, 

правову та інституційну; розроблено та обґрунтовано періодизацію 

становлення і розвитку національної юридичної освіти та її правового 

забезпечення; визначено, що історичні процеси становлення національної 

юридичної освіти пов'язані із впливом чинників глобалізації. 

Авторкою доведено, що викликами глобального та національного 

характеру слід визнати: спрямування розвитку юридичної освіти з 

урахуванням внутрішніх та зовнішніх систем забезпечення якості; 

фокусування на екологічності, ціннісних перевагах в інтересах сталого 

розвитку та впровадження підходів до збереження навколишнього 

середовища; інтеграція до правового простору наднаціонального характеру; 
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активізація застосування інформаційних технологій у юридичній освіті; 

розвиток організаційно-правових засад дистанційної освіти у форматі 

змішаної (Ь1еп<е< Іеагпіпд) для першого (бакалаврського) рівня та дуальної 

освіти для другого (магістерського) рівня вищої освіти; необхідність 

збалансованого поєднання теоретичного та практичного навчання та його 

закріплення у локальних нормативно-правових актах; перехід від кількісних 

до якісних показників підготовки юридичних кадрів; необхідність вирішити 

структурні проблеми національної правової системи і юридичної освіти як її 

складової, що випливають із загального історичного минулого нашої країни; 

перебудова взаємовідносин «викладач-студент»; стандартизація юридичної 

освіти та її індивідуалізація, що знаходить своє нормативне закріплення у 

Стандартах вищої освіти; забезпечення академічної доброчесності. 

Дисертантка визначає правову природу дистанційної юридичної освіти, 

як перспективний напрям розвитку освіти у форматі змішаної (Ь1еп<е< 

Іеагпїпд) для першого (бакалаврського) рівня та дуальної освіти для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти; обґрунтовує доцільність запозичення 

досвіду побудови системи юридичної освіти зарубіжних держав із 

переорієнтацією традиційної системи навчання на інноваційну за умови 

врахування власного історичного досвіду та організаційно-правових 

особливостей національної системи освіти. 

Безперечно заслуговують на схвалення та підтримку запропоновані 

здобувачем дефініції, що відіграють ключову роль у термінологічному 

апараті досліджуваної проблеми. Зокрема, це стосується розуміння моделі 

юридичної освіти як системи засобів, методів і форм, обумовленої 

історичними чинниками становлення юридичної освіти у країні та 

особливостями її правової системи, яка включає організаційну, правову та 

інституційну підсистеми, та цілеспрямованого процесу формування 

загальних і спеціальних компетентностей здобувачів вищої освіти, 

орієнтованого на отримання програмних результатів навчання, взаємодію зі 
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стейкголдерами, юридичну практику та формування компетентного фахівця 

(с. 63). 

Авторкою справедливо аргументовано, що сформована за допомогою 

технології ВІосксЬаіп система юридичної освіти надасть можливість 

здобувачам вибудувати власну індивідуальну освітню траєкторію. Важливою 

перевагою цієї технології є формування конкурентного середовища серед 

викладачів, здобувачів та роботодавців. Зокрема, технологію ВІосксЬаіп 

необхідно розглядати як систему моніторингу, верифікації та аналізу набутих 

компетентностей здобувача, інформація про які буде доступна для 

роботодавця у процесі реалізації кадрової політики. Для викладачів та 

здобувачів вищої освіти її використання забезпечить доступ до навчальних 

ресурсів, включаючи професійних бази даних, міжнародні інформаційні, 

науково-практичні, бібліотечні та інші ресурси. Крім того, до перспектив 

використання технології ВІосксЬаіп у вищій освіті, зокрема при підготовці 

юриста, належать спрощення документообігу правничої школи, зменшення 

навантаження на викладача при веденні історії успішності студента, 

підтвердження права авторства на відповідні курси (с. 171-172). 

Слушним є підхід дисертантки до визначення завдань, змісту і ролі 

інтернаціоналізації освітнього процесу при побудові національної моделі 

юридичної освіти, зокрема, через її інтеграцію в єдиний європейський 

освітній простір, створення інтернаціоналізованих освітніх програм та курсів, 

які можуть стати індикатором конкурентоспроможності правничих шкіл, 

сприяти активізації академічної мобільності викладачів та здобувачів вищої 

освіти (с. 185-188). 

Потрібно віддати належне дисертантці, яка, розглядаючи проблему 

екологізації юридичної освіти, визнає її превентивним заходом, який 

сформує ціннісні виміри юриста як фахівця з відповідними світоглядними 

орієнтаціями, який розуміється на екологічних правах та обов'язках, здатний 

відстоювати та захищати правовими засобами публічні інтереси суспільства 

та приватні інтереси окремих громадян в контексті забезпечення безпечного 
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для життя і здоров'я довкілля та сталого розвитку загалом. Саме екологізація 

освіти в цілому дозволить попередити виникнення негативних наслідків 

впливу на навколишнє природне середовище, а екологізація юридичної 

освіти дозволить сформувати фахівця, здатного вирішувати спори в галузі 

екологічного права, забезпечити належну правову охорону довкілля та захист 

екологічних прав людини. Диверсифікація екологізації юридичної освіти 

також повинна передбачити формування на основі компетентнісного підходу 

знань та практичних навичок щодо питань охорони навколишнього 

середовища, екологічної етики та реалізації цілей сталого розвитку 

суспільства (с. 191). 

Аналіз змісту дисертації вказує на дотримання здобувачем вимог 

академічної доброчесності. 

У роботі є посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; дотримано вимоги законодавства про 

авторське право і суміжні права, надано достовірну інформацію про 

методики і результати досліджень, джерела використаної інформації. 

Таким чином, у рецензованій роботі не виявлено ознак академічного 

плагіату, фальсифікації та інших порушень, що могли б поставити під сумнів 

самостійний характер виконаного автором дисертаційного дослідження. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Дисертаційне 

дослідження містить низку теоретичних та практичних здобутків, які можуть 

бути використані вченими та практиками. Викладене дає підстави для 

позитивної оцінки роботи Бондар Н.А., як самостійного дисертаційного 

дослідження. Разом з тим, стосовно окремих положень дисертації можна 

висловити певні зауваження, які не впливають суттєво на загальну авторську 

концепцію й зміст дисертаційного дослідження. Крім того, деякі з них є 

дискусійними, що, до речі, також підкреслює наукову значущість цієї роботи. 

1. У дисертаційній роботі обґрунтовано вибір теми дослідження, 

включаючи її актуальність, визначена джерельна основа дисертації, вказано 

зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, визначені мета та 
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завдання, об'єкт, предмет дослідження, хронологічні та територіальні межі 

дослідження, методологічна основа, викладено наукову новизну роботи, її 

теоретичне та практичне значення. У той же час, авторкою недостатньо 

звертається увага на емпіричну складову джерельної бази наукового 

дослідження. Вважаємо, що охоплення зазначеного сегменту тільки 

збагатило б роботу, особливо, у контексті компаративного аналізу 

зарубіжних моделей юридичної освіти. 

2. Позитивно оцінюючи запропоновані автором дефініції «юридична 

освіта», «правнича школа» та «модель юридичної освіти», вважаємо, що 

потребує додаткового роз'яснення підхід здобувачки стосовно 

співвідношення понять «юридична освіта» та «правнича освіта», «юридична 

школа» та «правнича школа», перш за все, в розрізі ототожнення чи 

розмежування вказаних понять. 

3. Авторкою досліджується правова природа дистанційної юридичної 

освіти, та обґрунтовується перспективність напряму її розвитку освіти у 

форматі змішаного (Ь1еп<е< Іеагпїпд) навчання (с. 175, 226). У той же час, не 

пропонується чітке визначення того, що, власне слід розуміти під терміном 

«змішане навчання», не проведено його відмежування від інших термінів, які 

використовуються у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях для опису 

поєднання традиційного очного та он-лайн навчання (зокрема, «гібридне 

навчання», «інтегрована модель навчання» - ЬуЬгі< Іегпїпд, тіхе< Іеатіпд, 

тіедгаї^е Іеатіпд). Крім того, на с. 235 дисертації зазначено, що 

«дистанційне навчання є перспективним напрямом розвитку освіти в умовах 

її цифровізації». Вважаємо, що варто звернути увагу на розкриття механізму 

реалізації зазначеного положення. 

4. У підрозділі 3.3 дисертації достатньо детально аналізуються сучасні 

зарубіжні моделі юридичної освіти, які склалися в рамках романо-

германського та англо-американського типу правових систем, визначені 

сучасні тенденції їх розвитку та реформування, констатується необхідність 

впровадження «окремих позитивних елементів організації підготовки 
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фахівців у галузі права для України» (с. 212). Вбачається, що результати 

такого компаративного дослідження потребують більшої конкретизації з 

визначенням того, які саме здобутки відповідних моделей можуть бути 

ефективно імплементовані в українську систему правничої освіти і її 

нормативно-правове регулювання. 

У той же час, слід зазначити, що всі висловлені зауваження мають 

дискусійний характер і не змінюють загального позитивного враження від 

дисертації Бондар Наталії Анатоліївни. Сподіваємося, що вони спонукають 

авторку до подальших плідних наукових досліджень, про здатність до яких 

переконливо свідчить представлена дисертаційна робота. 

Загальний висновок. Дисертаційна робота Бондар Наталії 

Анатоліївни «Юридична освіта в Україні в умовах глобалізації: історико-

правове дослідження» є завершеною науково-дослідною роботою, за 

актуальністю, науковою новизною, теоретичним та практичним значенням 

отриманих результатів та відповідає вимогам пунктів 9,10,11,12 Тимчасового 

порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України №167 від 06.03.2019 року, а її авторка заслуговує 

на присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». 
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