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офіційного опонента -  кандидата юридичних наук, вченого секретаря 
НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН 

України Петришина Олега Олександровича на дисертацію 
Бондаренка Богдана Дмитровича на тему: «Закономірності як предмет 
загальної теорії права», представлену на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та 
історія держави і права; історія політичних і правових учень»

Ознайомлення з дисертацією Бондаренка Б. Д., його науковими 

публікаціями з теми даного дослідження та авторефератом дисертації дає 

мені, як офіційному опоненту, підстави надати до Спеціалізованої вченої 

ради Д 26.001.04 Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка наступний відгук.

Актуальність теми дослідження. Сучасні загальнотеоретичні 

дисертаційні дослідження (особливо ті, що подаються на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук) часто фокусуються на наданні 

загальнотеоретичної характеристики окремим явищам, механізмам, 

категоріям тощо. Часто такі дослідження характеризуються «зовнішньою» 

направленістю, що зумовлює їх міждисциплінарний характер та відкриває
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нові шляхи та підходи до їх розуміння. Рецензоване дослідження ж 

направлено на пізнання предмету загальнотеоретичної науки, дослідження 

його складного, поліструктурного характеру. Адже державно-правові 

закономірності є фундаментальною складовою правової реальності та саме 

вони відображають об’єктивний взаємозв’язок між її елементами.

На нашу думку, дослідженню категорії «закономірність» (та 

пов’язаним з нею елементам) саме як предмету загальної теорії права в 

сучасній теорії права не приділено достатньо уваги, не зважаючи на те, що 

правові закономірності є основою предмета цієї науки, та беручи до уваги

достатній рівень плюралізму думок щодо предметного поля
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загальнотеоретичної науки в цілому. Це значною мірою обумовлює 

актуальність даного дослідження, що полягає дослідженні 

закономірностей як філософсько-правової та юридичної категорії, 

встановленні їх типів, функціонального призначення, взаємозв’язку із 

суміжними науковими категоріями та механізму їх дії.

Окрім цього, актуальність роботи базується й на тому, що призмою 

даного дослідження стала ідея верховенства права та підвищення його ролі 

в забезпеченні прав людини (що було вперше відображено в наукових 

публікаціях здобувана). Адже саме забезпечення принципу верховенства 

права має бути фундаментом для проведення реформ, виходу з кризового 

стану та впровадження політики сталого розвитку в Україні, про що 

неодноразово наголошували представники Венеціанської комісії.

Більше того, саме поняття «верховенство права» не набуло свого 

опрацювання в юридичних текстах і в практиці такою ж мірою, як інші 

підвалини Ради Європи — «права людини» та «демократія». Права людини 

лежать в основі величезного корпусу конституційних і законодавчих 

положень та судової практики — як на національному, так і на 

міжнародному рівнях. Це спричинило сумніви щодо самої корисності 

розглядати верховенство права як юридичну концепцію практичного 

характеру. Таким чином, саме переосмислення на перший погляд сталих та 

досліджених конструкцій з урахуванням особливостей вітчизняної та 

зарубіжної юридичної науки формує актуальність та цілісність даного 

дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами.

Дисертаційне дослідження здійснене в межах теми науково-дослідної 

роботи юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичній і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01, номер державної
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реєстрації 011Ш008337) та відповідно до затвердженої Вченою радою 

юридичного факультету теми дисертації (протокол № 5 від 17 грудня 2015 

Р-).
Зміст автореферату відображає зміст проведеного дослідження. 

Досліджувана проблематика була розроблена здобувачем у наукових 

публікаціях в загальній кількості 14 од., з них: 6 наукових статей, 4 з яких 

опубліковано у наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України з юридичних наук, 1 стаття опублікована у 

зарубіжному науковому виданні з юридичних наук, внесеному до 

міжнародних наукометричних баз, 1 -  в українському науковому фаховому 

виданні з юридичних наук, внесеному до міжнародних наукометричних 

баз та 8 наукових тез виступів на зарубіжних, міжнародних і 

всеукраїнських конференціях.

Окрім опублікування тез виступів, здобувачем здійснена належна 

апробація дисертаційного дослідження, в тому числі шляхом обговорень 

різноманітних його аспектів на численних міжнародних наукових та 

науково-практичних конференціях та семінарах.

Наукова , новизна. В рамках представленої новизни даного 

дослідження здобувачем було уперше: здійснено періодизацію

становлення уявлень про предмет загальної теорії права в межах трьох 

періодів: І період (ЗО—50-ті роки XX ст,); II період (50-90-ті рр. XX ст.); III 

період (починаючи з XXI ст.); обґрунтовано авторське визначення 

державно-правових закономірностей як об’єктивно обумовлених, 

необхідних для пізнання сутності державно-правових явищ, загальних, 

тривалих, динамічних причинно-наслідкових зв’язків, що забезпечують 

пізнання держави і права як політико-правових явищ та визначають 

взаємодію державно-правових явищ із суспільством та основними сферами 

його життєдіяльності; виокремлено такі ознаки державно-правових
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закономірностей як об’єктивність, можливість бути пізнаними, загальність, 

тривалість, причиннонаслідковість, політико-правова спрямованість, 

можливість дослідити сутність і природу права та держави, їх взаємодію із 

суспільством і особою; обґрунтовано поняття та різновиди функцій 

державно-правових закономірностей як зовнішнього вияву їх ознак у сфері 

держави і права, що є необхідним для пізнання сутності державно- 

правових явищ та визначення їх взаємодії із суспільством і основними 

сферами його життєдіяльності; досліджено практичні прояви реалізації 

закономірностей державно-правової сфери та обґрунтовано авторське 

визначення механізму дії державно-правових закономірностей як 

сукупності способів та юридичних засобів реалізації державно-правових 

закономірностей в суспільстві та державно-правовому середовищі.

Бондаренком Б. Д. в рецензованій роботі було вдосконалено: 

уявлення про співвідношення державно-правових закономірностей із 

такими суміжними категоріями як закон, тенденція, факт, можливість, 

правова норма, принцип права, правопорядок, необхідність та 

випадковість, що відносяться до категоріальних апаратів філософських та 

юридичних наук та специфічно взаємодіють із категорією закономірностей 

як у юридичному, так і у загально-філософському розумінні; розуміння 

закономірностей державно-правової сфери в залежності від типів 

праворозуміння в аспекті природно-правового, юридикопозитивістського, 

соціологічного та інтегративного типів, що дозволяє охарактеризувати 

природу державно-правових закономірностей та особливості їх наукового 

дослідження з позиції різних типів праворозуміння; концепцію критеріїв 

типології державно-правових закономірностей за об’єктним складом, 

змістом, логічною природою, рівнем наукового узагальнення, сферою дії, 

дією у соціальному просторі, історичними межами, територією та 

часовими межами дії; уявлення про методологічну основу дослідження
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державно-правових закономірностей як систему філософських підходів, 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціально-наукових 

методів та принципів наукового пізнання правових явищ, застосування 

якої забезпечує об’єктивний аналіз державно-правових закономірностей та 

отримання наукових знань у сфері дослідження державно-правових 

закономірностей.

Окрім цього, здобувачем були опрацьовані пропозиції щодо 

напрямків удосконалення: уявлення про предмет загальнотеоретичної 

юридичної науки як самостійної частини об’єкту юриспруденції, що 

забезпечує виокремлення, з’ясування та аналіз загальних закономірностей 

державно-правових явищ, їх взаємодії з урахуванням верховенства 

інтересів суспільства, охорони та гарантування природних прав людини і 

верховенства права, що відображає сучасний стан розвитку предметної 

сфери цієї науки; розуміння еволюції становлення уявлень про 

філософсько-правову категорію «закономірність», що відображає 

історичне різноманіття наукових позицій щодо цієї категорії, її ґенезу та 

особливості відображення у різних галузях знань; уявлення про 

можливість використання філософського підходу до розуміння категорії 

«закономірність» у сфері юриспруденції, що визначають необхідність 

обґрунтування спеціально-юридичної дефініції досліджуваної категорії та 

відображають необхідність уточнення предметної сфери 

загальнотеоретичної юридичної науки.

Оцінка змісту дисертаційного дослідження. Розділ І «Теоретико- 

методологічні аспекти державно-правових закономірностей» присвячено 

аналізу та здійсненню періодизації історії зародження і подальшого 

розвитку уявлень про предмет загальнотеоретичної юридичної науки та 

державно-правові закономірності. В підрозділах даного розділу 

досліджено закономірності як філософсько-правову категорію та розкрито
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зміст методологічної основи дослідження закономірностей державно- 

правової сфери.

Підрозділи даного розділу є змістовно насиченими, а тези, що 

приводяться здобувачем, сформульовані в результаті дослідження 

значного масиву відповідної наукової доктрини. В першу чергу варто 

відмітити підхід дисертанта до постановки мети кожного індивідуального 

підрозділу. В рамках підрозділу 1.1 здобувачем одразу наголошено на 

суттєвих відмінностях в підходах до розуміння теорії права у вітчизняній 

та зарубіжній юриспруденції (с. 21). Погоджуємося з тезою Бондаренка Б. 

Д. про те, що розвиток вітчизняних уявлень про предмет теорії права 

характеризується вагомим впливом радянського періоду (до середини 20 

ст.), що став каталізатором формування специфічних поглядів науковців на 

досліджувані питання, що в свою чергу призвело до ідеологічного 

перевантаження науки та відмежування вітчизняної теорії права від теорії 

права Західної Європи (с. 27).

Варто зазначити, що саме детальна періодизація етапів формування 

уявлень про предмет загальної теорії права (підрозділ 1.1) становить 

фундамент даного дослідження. Окремо слід відмітити значний обсяг 

опрацьованого монографічного матеріалу і плюралізм представлених у 

цьому підрозділі підходів до розуміння предмету загальної теорії права і 

держави (роботи О. В. Петришина, П. М. Рабіновича, О. Ф. Скакун та ін.). 

Достатньо аргументованим та змістовно наповненим можна назвати 

авторське визначення дисертантом предмету загальної теорії права, як 

самостійної частини об’єкту юриспруденції, що забезпечує виокремлення, 

з’ясування та аналіз загальних закономірностей державно-правових явищ, 

їх взаємодії з урахуванням верховенства інтересів суспільства, охорони та 

гарантування природних прав людини і верховенства права (с. 36 -  37).
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Зазначимо, що в підрозділі 1.2 на основі аналізу різних галузевих 

підходів до розуміння закономірностей (закономірність в політології, 

економічній науці, соціології тощо) здобувач ще раз наголошує на 

відсутності єдиного розуміння закономірностей та співвідношення 

закономірностей із законом у різних сферах наукового знання (с. 45). 

Відтак, цілком обґрунтованою вбачається вироблена на основі проведеного 

аналізу (с. 50 -  53) теза щодо відсутності єдиного уявлення про поняття 

закономірності у філософії та філософії права.

В підрозділі 1.3 Бондаренком Б. Д. було, на нашу думку, в повному 

обсязі обґрунтовано складові елементи методологічної основи дослідження 

державно-правових закономірностей та з'ясовано особливості застосування 

методів, методологічних підходів та принципів наукового пізнання в 

процесі отримання об’єктивних знань про ці закономірності (с. 62 -  80).

У розділі II «Доктринальний рівень аналізу загальнотеоретичних 

закономірностей», на нашу думку, здобувач вдало обґрунтовує залежність 

категорії державно-правових закономірностей від сучасних типів 

праворозуміння, а також розкриває поняття та ознаки закономірностей як 

юридичної категорії та співвідношення загальнотеоретичних 

закономірностей із суміжними науковими категоріями.

Окремо відмічаємо опрацювання дисертантом усього плюралізму 

думок щодо підходів до визначення праворозуміння. Погоджуємося з 

думкою автора про те, що такий плюралізм може бути зумовлений двома 

групами причин гносеологічного та онтологічного характеру, на яких 

здобувач спочатку наголошує, а потім і взагалі формулює своє розгорнуте 

розуміння праворозуміння у спеціально-юридичному аспекті (с. 87). 

Обґрунтованою вважаємо тезу здобувана про те, що у сьогодні особливого 

значення набуває сприйняття категорії державно-правових 

закономірностей у аспекті пост-класичної науки, яка характеризує
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сучасний етап розвитку загальнонаукових знань. Окрім цього, 

прислуховуємося до думки Бондаренка Б. Д. про те, що використання 

загальнофілософського розуміння закономірностей у теорії права не є 

можливим, а основні суміжні із закономірностями категорії мають бути 

уточнені та досліджені в аспекті їх державно-правового вияву.

В розділі III «Теоретико-прикладні засади дослідження державно- 

правових закономірностей», здобувачем вдало здійснено аналіз типів 

загальнотеоретичних закономірностей, визначено функції 

загальнотеоретичних закономірностей та їх значення для пізнання права та 

держави, а також досліджено механізм їх дії. Як і в обговорюваних вище 

підрозділах роботи, в підрозділі 3.1 для здійснення наукових досліджень з 

теорії права автором запропоновано (та обґрунтовано його практичне 

значення) власне бачення типології державно-правових закономірностей, 

яке дозволяє характеризувати конкретні закономірності за їх належністю 

до дев’яти типів, що відображають суттєві ознаки реально існуючих 

закономірностей права та держави.

У свою чергу, у підрозділі 3.3 досліджуючи особливості реалізації 

державно-правових закономірностей та визначаючи механізм їх дії, 

дисертант серед факторів взаємовпливу на механізм дії вказаних 

закономірностей виокремлює закономірний характер деяких явищ та 

процесів у сфері права та держави, зокрема, системність права; 

безпосередній вплив закономірностей на суспільний, а саме правовий та 

науковий прогрес; взаємозв’язок закономірностей з людською природою 

права та принципом верховенства прав людини.

В цілому, ознайомлення зі змістом дисертації дає підстави 

стверджувати, що мета, завдання, об'єкт та предмет дослідження були 

визначені правильно, що дозволило логічно і послідовно викласти
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результати дослідження, сформулювати науково важливі, актуальні та 

аргументовані висновки.

Встановлені завдання були виконані а вказані положення були в 

повній мірі реалізовані в роботі, що знайшло своє відображення в ряді 

висновків і пропозицій. Серед яких слід особливо відмітити наступні:

- окремо підтримуємо авторське визначення Бондаренком Б. Д. 

предмету загальної теорії права (про що вже наголошувалося при оцінці 

змісту дослідження) -  як самостійну частину об’єкту юриспруденції, що 

забезпечує виокремлення, з’ясування та аналіз загальних закономірностей 

державно-правових явищ, їх взаємодію з урахуванням верховенства 

інтересів суспільства, охорони та гарантування природних прав людини і 

верховенства права. Ще раз наголошуємо та погоджуємося, що надане 

розуміння предмету чітко визначає предметне поле загальнотеоретичної 

науки, розкриває співвідношення об’єкту та предмету загальнотеоретичної 

науки, відображає процес наукового дослідження та обґрунтування 

закономірностей державно-правових явищ, має практико-прикладний 

характер та може бути застосованим в рамках відповідних навчальних 

дисциплін, акцентує увагу на розширенні предметного поля теорії права у 

сфері охорони та захисту природних прав людини та верховенства права;

- аргументованим вважаємо висновок Бондаренка Б. Д. про те, що 

суміжні із державно-правовими закономірностями категорії відносяться 

здебільшого до категоріальних апаратів філософії, філософії права, 

соціології права та сучасної теорії права. Основними категоріями та 

поняттями, які на думку дисертанта є суміжними із закономірностями 

права та держави, є закон, необхідність, випадковість, тенденція, 

можливість, факт, норма права, принцип права, сутність права. 

Розмежування суміжних категорій та понять і акцентування уваги на
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парних категоріях розширюють наукове та практичне значення даного

дослідження.

Досліджувана робота ґрунтується на суттєвій емпіричній базі. 

Бондаренком Б. Д. опрацьовано більш ніж 245 джерел, серед яких і 

монографічні дослідження, наукові статті, матеріали офіційної статистики, 

інші літературні джерела тощо.

Водночас, дисертаційна робота не позбавлена недоліків, більшість з 

яких, на нашу думку, носять дискусійний характер але заслуговують на 

публічне обговорення.

1. Ще на етапі обґрунтування актуальності вибраної теми 

дослідження, здобувачем було наведено ряд аргументів на користь 

можливостей практичного застосування висновків та безпосереднього 

отриманого нового наукового знання, що стало результатом даного 

дослідження. І хоча науковий потенціал роботи не викликає сумнівів, а 

отримані результати та розроблені авторські дефініції безумовно мають 

дати нове життя науковим дискусіям довкола досліджуваних питань, на 

нашу думку, зв’язок з практичною реалізацією отриманих результатів, що, 

безумовно, прибутній, мав би бути більш чітко виражений в авторефераті 

та у тексті дослідження.

2. Не зважаючи на чітко вибраний, визначений та 

сформульований об’єкт та предмет дослідження, окремо встановлену мету 

та завдання для кожного конкретного підрозділу та структурованість 

роботи в цілому, в деяких підрозділах по тексту (п. 1.1, 1.2) здобувач, задля 

забезпечення чіткості та визначеності думок і висновків, свідомо звужує 

обсяг деяких категорій та понять, що в певних випадках призводить до 

ізольованості окремих отриманих результатів та виникненню рекурсії. 

Наприклад, приділення більшої уваги окремо адресованим підходам до 

розуміння загальноюридичної науки в країнах Західної Європи може на
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контрасті покращити сприйняття досліджуваних етапів в контексті 

релевантної наукової спадщини СРСР.

3. Беручи до уваги направленість та сутність дослідження, варто 

звернути увагу на деяке зловживання автором «пом’якшуючою» 

термінологією та часту повторюваність в цитуванні думок окремих 

вітчизняних науковців. І хоча здобувачем опрацьовано достатню кількість 

монографічного матеріалу і в роботі чітко простежується підхід до 

розкриття плюралізму думок відносно адресованих питань (що є, 

безумовно, корисним для роботи), в деяких випадках саме зловживання 

виразом «можливе» вносить неясність та «розбавляє» розроблені 

положення та зроблені висновки. Хочу висловити сподівання, що в 

майбутніх дослідженнях, наскільки б теоретичний характер вони не мали, 

здобувач буде чіткіше формулювати та виражати результати власних 

досліджень уникаючи неясностей.

Указані зауваження та побажання в цілому не впливають на загальну 

позитивну оцінку дисертації Бондаренка Б. Д. Навпаки, зазначені 

зауваження мають стимулювати подальші наукові дослідження 

дисертанта.

Висновки:

1. Дисертація Бондаренка Б. Д. є самостійним та завершеним 

науковим дослідженням актуальної проблематики, що здійснено на основі 

ґрунтовного опрацювання та узагальнення здобувачем нормативно- 

правових, наукових і інших джерел, а також шляхом застосування 

комплексної методології сучасних вітчизняних та іноземних досліджень.

2. Дисертаційне дослідження Бондаренка Богдана Дмитровича на 

тему: «Закономірності як предмет загальної теорії права», відповідає 

вимогам п. п. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами,
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внесеними згідно з Постановами КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 

30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.) та вимогам до оформлення 

дисертацій, що затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України 

від 12 січня 2017 року № 40.

3. Бондаренко Богдан Дмитрович заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю: 12.00.01 -  

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

Офіційний опонент - кандидат 
юридичних наук, вчений секретар 
НДІ державного будівництва та 
місцевого самоврядування
Національної академії правових 
наук України Петришин О.О.
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