
До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 

у Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка

01601 м. Київ вул.. Володимирська 60

Відгук

офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора, завідувача 

кафедри адміністративного та фінансового права Кобилецького Миколи 

Мар’яновича на дисертацію Макарчука Віталія Володимировича на тему: 

«Правовий статус реєстрового козацтва в Україні», подану на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктор філософії) за 

спеціальністю 12.00.01 (теорія та історія держави і права : історія політичних 

і правових учень (081 Право)

Глибоке вивчення і критичний аналіз тексту поданої на захисті 

дисертації, автореферату та наукових праць здобувана, опублікованих за 

обраною темою, дають підстави зробити висновок.

1. Актуальність обраної теми: виконана на кафедрі історії права та 

держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук В.В. 

Макарчука є безумовно актуальною, про що автор доводить у вступній 

частині наукового дослідження.

В умовах утвердження української державності зростає роль наукових 

досліджень історії держави і права що дозволяє поглибити національні 

знання, зокрема про правовий статус реєстрових козаків. Проте сучасне 

розуміння державних і правових явищ,насамперед права,джерел права,

Відділ діловодства та архіву 
. '  иївського національного університету
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правотворчості створює додаткові методологічні можливості для історико- 

правових явищ, зокрема історії становлення правового статусу реєстрового 

козацтва в Україні.
Актуальність дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук ,доктора філософії Макарчука Віталія Володимировича 

якраз і полягає у дослідженні правового статусу реєстрового козацтва в 

Україні, з моменту його винекнення і до його ліквідації у Російській імперії 

Катериною II.

При цьому здобувану довелось вирішити чи не найскладнішу 

методологічну дилему про можливість застосування сучасного поняття 

«правовий статус» до історичного періоду, в якому це поняття не 

застосовувалось. Те, що ця проблема вирішення у дисертації позитивно 

засвідчує методологічна апробація автора, яка базується на розробці і 

використано цього і подібних понять як історико-правових на засадах 

послідовного історизму наукової однозначності понятійного апарату, 

адекватності змісту історико-правових понять правової реальності, 

використання перш за все понять досліджуваного періоду і тільки у випадку 

необхідності понять, не пов’язаних з досліджуваним часом.

Такий підхід Макарчука В.В. необхідно розглядати у руслі сучасних 

тенденцій історико-правової науки, яка розвиває зокрема, і такий напрям 

досліджень як історія юридичних понять.

В Україні теоретичному осмисленню правового статусу реєстрового 

козацтва присвячено мало спеціальних історико-правових досліджень. 

Здебільшого історики права звертаються до цієї проблематики при вивченні 

козацького права,кодифікації українського права у XVIII ст. , організації 

публічної влади Гетьманщини та ін.

У роботі Макарчука Віталія Володимировича правовий статус 

реєстрового козацтва стає самостійним об’єктом історико-правового

дослідження.
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Вивчення історії правового статусу реєстрового козацтва,міщанства, 

духовенства має глибоке і давнє коріння. Представники різних 

історіографічних шкіл зробили кожен свій внесок у розробку надзвичайно 

важливої і водночас складної проблематики. Проте і сьогодні місце і роль 

реєстрового козацтва у формулюванні Української Гетьманської держави 

продовжує залишатись предметом названих дискусій.

З огляду на це видається цікавим та актуальним дисертаційне 

дослідження Макарчука Віталія Володимировича, у якому ґрунтовніше ніж 

це було зробленою в українській історико-правовій науці раніше, 

проаналізовано генезу правового статусу реєстрового козацького війська та 

реєстрових козаків.

Дисертаційне дослідження Макарчука Віталія Володимировича є 

завершеним науковим дослідженням на що вказує його теоретична, 

методологічна, емпірична база та отримані результати, які є новими для 

української історико-правової науки.

У своїй праці автор використав теоретичні та практичні положення 

різних галузевих наукових знань, зокрема філософії права, теорії права, 

конституційного права та сформував цілісну концепцію, завдяки якій 

простежується історична наступність у розвитку правового статусу 

реєстрових козаків у складі Речі Посполитої, Гетьманщини та Московського 

царства і Російської імперії.

Не дивлячись на те що правовий статус реєстрових козаків 

досліджували науковці у галузі теорії права та історії держави і права С. 

Бобровник, І. Бойко, Ж. Дзейко, В. Гончаренко, Н. Крестовська, Я. Падох,

О. Шевченко, Ю. Шемшученко, І. Усенко, А. Яковлів та ін.., а також 

українські історики В. Антонович, В. Горобець, М. Грушевський, Т. Чухліб, 

В. Брехуненко, В. Сергійчук, В. Смолій дана проблематика залишається 

актуальною на сьогоднішній день.
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2. Ступінь обгрунтованості і достовірності наукових положень, 
висновків сформованих у дисертації забезпечена на високому науковому 

рівні.
У дисертації належним чином визначено об’єкт та предмет 

дослідження, чітко сформульовані мета та завдання, а теоретичні положення 

сформульовано доступно і зрозуміло. Аналіз змісту дисертації та 

автореферату свідчить про те що сформульовані мета і завдання дослідження 

повною мірою досягнуто.
Результативності дослідження сприяв також вдало підібраний арсенал 

методів наукового дослідження на всіх його рівнях -  філософському, 

спеціально-правовому. Окремо, хотілося б відзначити використання методу 

герменевтики, що зумовлює насамперед необхідністю адекватного вивчення 

та інтерпретації архівних матеріалів, текстів правових пам’яток.

Здебільшого аргументованим і переконливим є положення у висновках 

дисертації ( стор. 12 автореферату), що у Речі Посполитій реєстрове козацтво 

не стало окремим суспільним станом, а права та вольності лицарської 

корпорації мали тимчасовий характер і були чинними до набору нового 

реєстру та існував інститут «випищиків», при якому будь -  хто з числа 

реєстровців міг бути повернутий до попереднього у тому числі залежного 

стану.

Підтримки заслуговує запропонована автором класифікація 

історіографії проблеми та її поділ на чотири групи (стор.7 автореферату).

Як видно зі структури дисертації в ній піднятий надзвичайно широкий 

і складний пласт питань. Не всі вони досліджені з однаковою мірою 

глибини, а положення і висновки, запропоновані дисертантом не завжди 

звучать переконливо,про що буде йти мова далі. Проте не можна заперечити 

головного, ці положення і висновки без сумніву сприяють поглибленому 

осмисленню формування української політичної еліти та Української

держави загалом.
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Структура дисертації Макарчука В.В. не викликає заперечень. Вона 

чітко пов'язана з метою, завданнями, які поставив перед собою здобувач та 

предметом і об’єктом дослідження. Дисертація складається з вступу, трьох 

розділів, що об’єднують дев’ять підрозділів, висновків та списку 

використаних джерел. Виклад змісту дисертації логічний та послідовний.

За своїм змістом дисертація Макарчука Віталія Володимировича є 

історико -  правовою працею, яка відповідає науково - дослідницькій 

тематиці кафедри історії права юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. «Доктрина права в 

правовій системі України: теоретичні та практичні аспекти.» Особливим 

внеском здобувана можна вважати детальний аналіз архівних справ, які є 

найбільшою цінністю у цьому історико -  правовому досліджені.

Незаперечною є також достовірність положень дисертації в яких 

конкретизовано наукову новизну з їх посиланням на наукові праці 

українських та зарубіжних дослідників.

3. Загальна оцінка дисертаційної роботи та повнота викладу 

одержаних результатів дослідження в опублікованих працях. 
Ознайомлення із змістом дисертації дає підстави стверджувати, що 

сформульовані здобувачем положення, висновки є такими, щ о 

характеризуються науковою новизною і у сукупності забезпечують успішне 

вирішення конкретної наукової проблеми для української історії держави і 

права. Теоретичні положення, висновки, пропозиції і рекомендації 

дисертаційного дослідження можуть використовуватися у науково -  

дослідній роботі, у навчальному процесі та правотворчій роботі.

Основні положення та висновки дисертації викладено у 5 статтях у 

наукових фахових виданнях України і 7 тезах наукових доповідей та 

повідомлень на наукових і науково -  практичних конференціях і круглих

столах.
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Ці наукові праці присвячені різним аспектам проблеми і не дублюють 

один одну. Крім того, результати дисертаційного дослідження Макарчука 

В.В. апробовані на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.

Автореферат відповідає змісту дисертації достатньою мірою розкриває 

її основні положення і загалом відповідає встановленим вимогам. Зміст 

дисертації, відповідає науковій спеціальності 12.00.01.

Дисертація Макарчука В.В. виконана з використанням юридичної та 

історичної термінології, відповідних правових понять є збалансовано щодо 

розкриття історичного і правового матеріалу, містить фаховий аналіз чинних 

у досліджуваний період нормативно -  правових актів.

Дисертація оформлена відповідно до чинних вимог, написана науковим 

стилем і літературною українською мовою.

4. Зауваження до змісту дисертації. Цілком очевидно, що 

максимально широке розуміння автором правового статусу реєстрового 

козацтва в Україні заслуговує підтримки. Проте, така наукова позиція 

спонукає до зауважень, дискусії, до висловлювання думок, які відрізняються 

від запропонованих автором дисертації.

1. У дисертації використано значну кількість джерел, які включають 

архівні джерела і літературу та нараховують більше 300 позицій. Проте 

необхідно було також використати праці доктора історичних наук, професора 

Санкт-Петербурзького університету, директора центру з вивчення історії 

України Таїрової - Яковлевої Т.Г., яка протягом 30 років вивчає історію 

України, використовуючи російські архіви. Таїрова -Яковлева Т. Г. у 2007 р. 

нагороджена президентом України В.Ющенком орденом княгині Ольги III 

ступеня, а її монографії перекладені українською мовою. Наводжу перелік 

деяких з них:

Руїна Гетьманщини від Переяславської Ради до Андрусівської 

угоди (1659-1667 рр.). -  Київ, 2003. -  664с.

Гетьманщина у другій половині 50-х років ХУІІстоліття. 

Причини і початок Руїни. Київ, 1998р.
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Повсядневная жизнь, досуг и традиции козацкой елитьі 

украинского Гетьманства. СПб, 2016.

Инкорпорация: Росия и Украйна после Переяславской Радьі 

(1654-1658). СПб, 2017.

Це зауваження стосується також праць академіка В.Смолія (зокрема, 

«Український гетьманат». Нариси історії українського державотворення у 2-х 

томах. -  2018), професора Києво-Могилянської академії Яковенко

Н.(«Українська шляхта з кінця XIV -  до середини ХУстоліття. Волинь і 

Центральна Україна. Київ, 2008. -  472с.), праць В. Брехуненка, В. 

Кульчицького, В. Гончаренка, І. Усенката ін.

2. Дисертація не позбавлена хронологічних та інших помилок. Зокрема, 

на стор. 71 вказується про існування Московського царства наприкінці ХУст. 

Московське царство було утворене у 1547 р. після вінчання на царство Івана 

Грозного. На стор. 145 йде мова про монголо-татар, проте, як відомо, дана 

назва стосувалась збройних сил та населення Золотої Орди і не відносилось 

до XVII ст.

3. Не можна погодитись із наступним твердженням автораша стор. 66 

дисертації де вказується про існування поряд з польсько-литовською добою, 

російсько-української доби. Оскільки польсько-литовська доба в українській 

історії стосувалося перебування українських земель у складі Великого 

Князівства Литовського, Польського королівство і Речі Посполитої, яка 

передбачала існування федеративної держави обох народів Речі Посполитої, 

а в російсько-українському варіанті існувала держава Московське царство,а 

пізніше Російська імперія, яка грубо порушила умови Переяславського та 

інших українсько-московських договорів і навіть формально не трактували 

Україну, як рівноправного суб’єкта міжнародних відносин. Відтак, не 

існувало жодної українсько -  російської доби.

4. На стор.81 автор згадує про історика Андрія Яковлева початку XX 

ст., що не відповідає дійсності, оскільки йдеться про одного з найвідоміших 

українських істориків права Андрія Яковліва (1872-1955), який на початку
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XX століття, коли Україна перебувала у складі Російської імперії, 

публікував свої праці російською мовою.

5. На стор. 64 вказується, що в Українській Гетьманській державі 

регулювання правових відносин козаків здійснювалось за Литовськими 

Статутами, а міщан - Саксонського Зерцала. З цим твердженням можна 

погодитись лише частково, оскільки міщани в основному використовували 

магдебурзьке право, одним з джерел якого було Саксонське Зерцало. 

Магдебурзьке право поряд з Литовськими Статутами та нормативними 

актами Гетьманщини були основними джерелами права Української 

держави і використовувались як у загальнодержавних, так і міських судах.

6. У дисертаційному дослідженні доцільно було більш широко 

показати відмінності у правовому статусі українських реєстрових козаків та 

російських козаків, а також польських регулярних військових формувань.

7. Жалована грамота дворянства була видана Катериною II 2 травня 

1785 р., а не 1783 р.(стор. 10 автореферату). Вона надавала привілеї 

російським дворянам і також поширилась на українську козацьку старшину. 

Але козацька старшина повинна була довести своє право на дворянство. Дана 

грамота не стосувалась рядового реєстрового козацтва, яке було включене до 

регулярних гусарських полків російської армії і не набуло статусу 

дворянства.

5. Висновок про відповідність дисертації нормативним вимогам 

Міністерства освіти і науки України. Висловлені зауваження і пропозиції 

зумовлені складністю дослідження проблеми, суттєво не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження Макарчука В.В., 

оскільки вони носять дискусійний характер. Це дозволяє зробити висновок 

про те, що дисертація Макарчука В.В. є цікавою, актуальною, самостійною, 

завершеною, творчою науковою працею. Вона відповідає профілю 

спеціальності 12.00.01 -  теорія та історія держави і права. Історія політичних

і правових учень.
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В цілому дисертація Макарчука Віталія Володимировича на тему 

«Правовий статус реєстрового козацтва в Україні» є завершеною 

самостійною науковою працею, відповідає вимогам пп. 9, 11 порядку 

присудження наукових ступенів затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2014 року зі змінами, а її автор Макарчук 

Віталій Володимирович заслуговує на присудження йому наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія 

держави і права: історія політичних і правових учень.

12 квітня 2018 року

Офіційний опонент

доктор юридичних наук (12.00.01)

професор, завідувач кафедри адміністративного

та фінансового права

Львівського національного

університету імені Івана Франка Кобилецький М.М.

Підпис Кобилецького М.М. підтвер; 

Вченим Секретарем Львівського наг 

університету імені Івана Франка ■ка О.С.

Відділ діловодства та архіву 
київського національного університете | 

імені Тараса Шевченка
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В І Д Г У К

офіційного опонента -  кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри 

історії держави та права Національної академії внутрішніх справ Пруса Віталія 

Зіновійовича на дисертацію Макарчука Віталія Володимировича «Правовий статус 

реєстрового козацтва в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 

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

Актуальність теми. Одним із пріоритетних напрямів військової реформи, що 

здійснюється в Україні, визначено перехід до професійної армії за стандартами НАТО, вступ 

до якого став суспільно значущим напрямком, з огляду на військову агресію Російської 

федерації та виникненням інших зовнішніх загроз національній безпеці України.

Реалізація державою плану професіоналізації збройних сил зумовлює необхідність 

правового регулювання їхньої діяльності на національному та міжнародному рівнях, 

створення правових механізмів, спрямованих на забезпечення захисту прав людини і жертв 

збройних конфліктів, дотримання соціальних гарантій військовослужбовців і членів їхніх 

сімей. Ухвалений у 1992 році Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу», 

яким регулюються засади військової служби та терміни служби за контрактом, є важливим 

свідченням актуальності обраної теми дослідження.

Виходячи з вищезазначеного вважаємо, що обрана В.В. Макарчуком тема 

дисертаційного дослідження є на сьогодні по особливому актуальною, адже вона стосується 

процесу становлення та розвитку українського війська, яке на сьогодні зобов’язане захистити 

українську народ від зовнішніх загроз, що постали перед нашою державою.

Актуальність теми дисертаційного дослідження В.В. Макарчука підтверджуються й 

тим фактом, що воно виконано у руслі наукових досліджень Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках науково-дослідної тем «Доктрина права у 

правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» та «Теорія та практика 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС».

Таким чином, вибір теми дослідження автором є цілком обґрунтованим.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, їхня достовірність, новизна і практична значущість 

визначається залученням архівних документів, нормативно-правових актів, мемуарної, 

історіографічної літератури тощо. При цьому автор проаналізував не лише вітчизняні 

наукові праці з обраної проблематики, але й дослідження зарубіжних вчених (польських.

правових учень

Відділ діловодства та архіву 
'.иівського національного універсигету 

і^ені Тараса Шевченка
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німецьких, російських), роботи науковців радянського періоду, представників української 

діаспори, що дало змогу критично поглянути на формування реєстрового козацтва.

У роботі використано архівні джерела, нормативно-правові акти, монографічні 

розвідки та статті, де міститься велика кількість матеріалів юридичного, економічного, 

політичного та соціального характеру. Саме цим і була досягнута доказовість і 

переконливість висновків та узагальнень.

Обгрунтованість та достовірність результатів дослідження доводиться здобувачем за 

допомогою матеріальних доказів та емпіричних фактів. Ставлячи перед собою мету вивчення 

генези правого становища з одного боку всього реєстрового козацтва як військової корпорації, 

а з іншого -  реєстрового козака як фізичної особи. Деталізація вказаної мети через визначені 

дисертантом завдання відображає системність та послідовність проведення дослідження у 

межах історично-правових реалій правового регулювання земельних відносин в Україні 

впродовж другої половини XVII -  кінця XVIII ст. Вона актуальна не лише для 

досліджуваного періоду, але і для сучасної України.

Наукова новизна та актуальність теми переконливо сформульовані дисертантом у 

«Вступі» та підтверджені подальшим розгортанням дослідження. Також у вступній частині 

визначено об’єкт та предмет дослідження. Саме предмет дослідження -  правовий статус 

реєстрового козацтва в Україні забезпечує можливість висвітлення дисертантом історико- 

правових аспектів формування реєстрового козацтва, його соціальний статус та нормативне 

забезпечення функціонування цього суспільного стану в складі Великого князівства 

Литовського, Речі Посполитої та Української гетьманської держави. Автор проаналізувавши 

правові акти польських королів, української гетьманської влади, міжнародні договори, 

козацьке звичаєве право та російське законодавство, що набуло поширення в Українській 

гетьманській державі, прийшов до висновку, що в даних правових актах закріплено правовий 

статус реєстрового козацтва, а саме: прийняття козаків на службу, існування козацького 

війська в умовах відсутності власної державності, гарантуванні козакам окремих прав і 

привілеїв та в матеріальному забезпеченні їх, здебільшого декларативно, кощтом іноземних 

правителів. Зазначено також, що реєстрове козацтво, перебуваючи під юрисдикцією Речі 

Посполитої, неодноразово укладало чи вело перемовини про найм на військову службу чи 

організацію військової допомоги окремим сусіднім країнам. Жодного разу при цьому козаки 
не були учасниками сепаратних переговорів проти свого сюзерена -  польського короля. У 

таких випадках козацтво виступало в ролі суб’єкта міжнародного права. Попри це, з перших 

років свого існування реєстрове козацтво стало рушійною силою національного руху, яке в 

умовах відсутності власної державності заявило про право українського народу на
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самовизначення, а пізніше, ставши збройними силами Української гетьманської держави 

(Війська Запорозького), визначало напрями її формування та розвитку.

Загалом успішне розв'язання здобувачем поставлених задач і досягнення мети 

дисертаційного дослідження забезпечили наукову новизну роботи, яка зумовлена тим, що 

дослідження В.В. Макарчука є однією із перших спроб проаналізувати в історично- 

правовому вимірі реєстрове козацтво як військову корпорацію та реєстрового козака як 

фізичну особу.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали 

дослідження можуть бути використані в теоретичній і практичній сферах, зокрема у науково- 

дослідній, освітній тощо.

Досягти поставленої в дослідженні мети дисертанту дозволила вдало обрана 

структура дисертації, що складається зі вступу, трьох розділів (9 підрозділів), висновків, 

списку використаних джерел.

У вступі обґрунтовано актуальність і наукову новизну теми дисертації, зазначається її 

зв'язок із науковими програмами, планами, темами, визначається мета та задачі, об’єкт і 

предмет, методологічні, науково-теоретичні, нормативні основи, формулюються основні 

положення й висновки, що виносяться на захист, характеризуються методи дослідження, 

використані в роботі. Визначено теоретичне і практичне значення одержаних результатів та 

їхню апробацію, наведено дані про структуру роботи.

Послідовно дотримуючись аналітико-синтетичного підходу до матеріалу, у першому 

розділі «Стан наукового дослідження правового статусу реєстрового козацтва та теоретико- 

методологічні аспекти дослідження», який складається з трьох підрозділів, В.В. Макарчук 

розглянув стан дослідження зазначеної проблематики. Зокрема, дисертантом проаналізовано 

літературу з обраної теми, проілюстровано досягнення науковців у даній сфері наукового 

пізнання, зазначено методологію, яку використано в ході дослідження та теоретико-правовий 

аспект поняття «правовий статус особи».

Історико-правова література складається з праць українських і зарубіжних 

дослідників, що висвітлюють окремі питання формування правового регулювання діяльності 

реєстрового козацтва. Цю наукову літературу дисертант класифікує на чотири групи: праці 

дореволюційних вчених, блок радянської історіографії поділено на два періоди - роботи 

Комісії для виучування історії українського права (1920 роки) і дослідження 1930-1980-х 

років, зарубіжна література та праці сучасних українських дослідників.

Серед істориків та правників Російської імперії виокремлені праці В.Б. Антоновича, 

М.С. Грушевського, М.М. Костомарова, М.А. Максимовича та інших. У 1920-х роках плідно 

на цьому дослідницькому напрямку працювали М.П. Василенко, І.П. Крип’якевич
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І.М. Каманін та інші. Серед сучасних дослідників виділяються роботи І.Й. Бойка, 

Ю.А. Мицика, 0 .0 . Шевченка та інших. Літературу української діаспори представляють 

Д.І. Дорошенко, А.І. Яковлів та інші. Праці європейських вчених представлені такими 

вченими як К. Горскі, В. Хохвілд, А. Левицький, Т. Мацієвський.

Систематизовані матеріали, що становлять джерельну базу дослідження, поділені на 

правові акти органів польської та литовської влади, правові пам'ятки Війська Запорозького, 

акти російського царату та органів, що його представляли в Україні. Використовувалися як 

опубліковані збірки, так і вперше виявлені документи з фондів ЦДІА України та Інституту 

рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Найбільш дієвими для дослідження правового статусу реєстрового козацтва стали такі 

методологічні підходи: антропологічний, феноменологічний, герменевтичний,

цивілізаційний. Використовувалися дисертантом й інші методи, що сукупно дали 

можливість вирішити основні завдання дослідження.

Аргументовано доведено Макарчуком В.В., що поняття «правовий статус» містить у 

собі як юридичний (позитивістський і природно-правовий), так і фактичний (соціальні) 

сегменти. Запропоновано авторське визначення дефініції «правовий статус реєстрового 

козацтва», що є істотним внеском у розроблення окресленої наукової проблеми. 

Термінологічне визначення опирається на синтез сучасного категорійно-понятійного апарату 

з термінологією козацької минувшини.

У другому розділі «Нормативно-правове регулювання діяльності реєстрового 

козацтва у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій» дисертант досліджує 

організаційно-правові засади та передумовам становлення й трансформації реєстрового 

козацтва у Великому князівстві Литовському та Речі Посполитій. При цьому доводить, що 

формування правового інституту найму на військову службу у Великому князівстві 

Литовському започаткувало себе у 1520-1530 рр. Ініціаторами його запровадження стали 

місцеві старости, мешканці міст, замків які власними коштами утримували охоронні 
підрозділи.

Макарчук В.В. влучно підтримує позицію сучасної української історіографії щодо 

започаткування інституту «реєстрового козацтва», пов'язаної з універсалом польського 

короля Сигізмунда II Августа від 5 червня 1572 р. При цьому висловлює переконання, що 

юридичне оформлення інституту реєстрового козацтва сталося у 1578 р. з ухваленням 

королівського універсалу Стефаном Баторієм, де містяться умови військової служби як 

реєстровців, так і запорозьких козаків. Також у досліджені зазначено, що реєстрові козаки не 

перетворилися на окремий стан із відповідними спадково-власницькими привілеями, а 

залишилися на становищі служебників, яких влада продовжувала винаймати для виконання

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


5

винятково військових функцій. І лише після придушення козацьких повстань другої чверті 

XVII ст. польський сейм у 1638 р. ухвалив «Ординацію Війська Запорозького реєстрового», 

згідно якої вся повнота влади над реєстровими козаками передавалася польській 

адміністрації. А українське лицарство перетворювалося на один із підрозділів збройних сил 

Речі Посполитої.
У третьому розділі «Організаційно-правові засади діяльності реєстрового козацтва в 

Українській гетьманській державі (Війську Запорозькому) у середині XVII -  XVIII ст.)» 

дисертантом аналізуються питання правового статусу реєстрового козацтва в умовах 

формування власної державності та військово-політичного союзу з Московією. Зокрема, 

встановлено, що під час Національної революції середини XVII ст. реєстрове козацтво 

оформилося в окремий привілейований стан, доступ до якого інших суспільних верств ставав 

дедалі важчим. Зазначено, що в умовах військово-політичного тиску з боку Московського 

царства, а потім Російської імперії, козацтво продовжує формувати власну вертикаль з 

окремими структурними елементами -  рядовим козацтвом, урядовою старшиною та значним 

військовим товариством.

Основним правовим джерелом легітимності реєстрового козацтва Макарчук В.В. 

називає українсько-польські та українсько-московські договори. В умовах Національної 

революції середини XVII ст. правовий статус реєстрового козацтва спочатку визначали 

Зборівська та Білоцерківська угоди 1649 р. та 1651р. відповідно. З 1654 р. правовою 

основою функціонування реєстрового козацтва стають договори, укладені українськими 

гетьманами з московськими царями. У зазначених документах реєстрове козацтво 

визнавалося основою збройних сил Української гетьманської держави, при цьому 

гарантувалася непорушність його прав і вольностей. Також динаміку правового статусу 

реєстрового козацтва забезпечували правові акти гетьманської влади, зокрема гетьманські 

універсали, де містилися приписи, що визначали їхні права та функціональні обов’язки.

В умовах обмеження та ліквідації української державності московським царатом 

розпочинається період згортання прав та вольностей реєстрового козацтва, яке призвело до 

його ліквідації російським самодержавством у кінці XVIII ст. В цьому контексті дисертант 

зазначає що російське законодавство поступово стає впливовим регулятором правового 

статусу козацтва, правовою основою для ліквідації його як окремого військового та 

суспільного стану шляхом нівелювання здобутих ним прав та привілеїв. Доведено, що 

завершальним етапом інтеграції реєстрового козацтва до російської правової дійсності стало 

видання Катериною II 3 травня 1783 р. «Жалуваної грамоти дворянству», що остаточно 

виокремила реєстровців із загальної маси козацтва та дозволила їм увійти до складу
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російського дворянства, здійснивши остаточну інтеграцію до існуючої в імперії структури 

суспільства.

Абсолютно слушними, на нашу думку, є висловлені здобувачем висновки, що 

впродовж усього періоду існування реєстрового козацтва правове регулювання його 

організації та діяльності здійснюватося різноманітними видами джерел права. У період свого 

формування воно опиралося на польське королівське та сеймове законодавство (ординації, 

універсали, інструкції), договори з польською адміністрацією як результат козацько- 

повстанського руху кінця XVI -  першої третини XVII ст., польсько-українські договори у 

ході Національної революції 1648-57 рр., правові акти гетьманської влади (універсали, листи, 

інструкції), договірні статті з московськими царями, укази та інші нормативно-правові акти.

Спираючись на глибоке осмислення та опрацювання історіографії, архівних та 

нормативних джерел Макарчук В.В. у своїй дисертації на. с. 197-206 сформулював 

обґрунтовані, логічні висновки. Констатуємо, що зміст автореферату відповідає основним 

положенням дисертаційного дослідження.

Повнота викладу одержаних результатів. Основні положення і висновки 

дисертаційної роботи викладено у 5 статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, 

зокрема 1 із яких оприлюднена в журналі, що входить до науково метричної бази, а також у 7 

тезах доповідей у збірниках, виданих за підсумками роботи науково-практичних 

конференцій.

Таким чином, обгрунтованість отриманих у ході дисертаційного дослідження 

результатів, висновків і пропозицій В.В. Макарчуком забезпечено завдяки публікаціям, 

використанню джерельної бази, застосуванню різноманітних методичних прийомів, 

розкриттю визначених дослідницьких задач.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Дослідження В.В. Макарчука 

має певні недоліки, а саме:

1. З огляду на тематику дисертаційної роботи, важливе місце у її структурі займають 

законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулювали права, свободи, обов’язки 

представників різноманітних суспільних верств у Речі Посполитій загалом та українського 

реєстрового козацтва зокрема. Найкращим і найдоступнішим джерелом для виявлення та 

пізнання цієї проблеми є, виданий у середині XIX ст. в Санкт-Петербурзі, збірник «Хоіитіпа 

1е§ит», у якому містяться постанови польського сейму, у тому числі і ті, що стосуються 

забезпечення діяльності реєстрового козацтва у досліджуваний період. Незважаючи на 

фрагментарне посилання на нього по тексту дисертації, здобувану не вдалося використати 

повністю потенціал збірки для детального розкриття наукової проблеми, винесеної у
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заголовок роботи. На жаль, цим унікальним джерелом історії польського законодавства рідко 

користуються українські дослідники як у минулому, так і нині.

2. Аналізуючи архівні джерела та документальні матеріали з предмету дослідження на 

стор. 31 дисертаційного дослідження автор зазначає, що використовувалася джерелознавча 

праця О. Малиновського «Огляд архівних матеріалів з історії західноруського та 

українського права що переховуються у Древнехранилищі Московського центрального 

архіву», в контексті обмеженого доступу до архівів Російської Федерації дисертанту 

доречним було б також використати такі матеріали та документи, зокрема монографічну 

розвідку І. Джиджори «Матеріали Московского «Архива Министерства Юстиції», збірку 

українських актів Миколи Марковича що знаходяться в музеї графа Румянцева у Москві, 

рукописні матеріали Ніжинського краєзнавчого музею та Чернігівського історичного музею 

ім. В. Тарновського, адже в зазначених розвідках та установах містяться документальні 

матеріали та правові акти що регламентували соціальне та правове становище козацького 

війська в Українській гетьманській державі та могли б стати додатковим джерелом 

правового регулювання діяльності реєстрового козацтва.

3. Як на нашу думку автор не достатньо висвітлив тематику, яка має важливе 

значення для розуміння правового статусу українського козацтва у Речі Посполитій. Йдеться 

про рівень та взаємин між реєстровим (городовим) і нереєстровим (низовим) козацтвом. 

Зрозуміло, що протягом всієї історії формування українського війська вони не були 

безхмарними, проте дисертанту слід було спростувати або підтвердити пануючу в радянській 

та польській історіографії тезу про їхні непереборні суперечності, зокрема про те: чи 

використовувала польська адміністрація реєстрове козацтво для придушення народних 

виступів, чи застосовувала вона загони реєстрових козаків для підтримання правопорядку на 

Запорожжі, чи брали вони спільну участь у воєнних походах проти Кримського ханату чи 

Османської імперії? Пора руйнувати міфи про непримиримість конфліктів між цими 

прошарками української нації (що, насправді, мали відмінний соціальний статус), які так 

ретельно плекалися і наполегливо просувалися в історичній літературі нашими недругами.

4. Видається не достатньо повно автор висвітлив ще одну складову тематики, що 

стосується функціональних обов'язків реєстрового козацтва. Адже необхідно було б більш 

повно розкрити функціональні обов’язки значного військового товариства, інститут якого 

зароджується за доби гетьманування І. Мазепи про що зазначено на стор. 159 дисертаційного 

дослідження, адже у підрозділі 3.1. Функціональні обов’язки реєстрового козацтва детально 

проаналізовано обов’язки рядового козацтва, а значне військове товариство проаналізовано 

лише крізь призму ієрархічної структури та державно-владної приналежності.
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5. У підрозділі 3.3. «Трансформація правового статусу реєстрового козацтва в умовах 

ліквідації автономії Української гетьманської держави» автор аналізуючи правовий статус 

реєстрового козацтва в умовах поширення російського законодавства в українську правову 

систему на стор. 186 дисертаційного дослідження зазначає: «обмеження правового статусу 

реєстрового козацтва здійснювалися винятково нормами царського законодавства» при 

цьому доволі детально опираючись на царські укази, маніфести, регламенти та статути 

доводить цю тезу. Однак на наш погляд не варто бути таким категоричним, оскільки 

протягом XVIII ст. на території Війська Запорозького діяли російські державно-владні 

органи, зокрема перша та друга Малоросійські колегії, Правління гетьманського уряду, які 

також провадили доволі агресивну політику спрямовану на обмеження прав та вольностей 

реєстрового козацтва, при цьому дисертант лише в окремих аспектах посилається на 

діяльність даних органів та детально не аналізує їхніх рішень спрямованих на обмеження 

правового статусу реєстрового козацтва.

Висловлені зауваження є достатньо розлогими і розмаїтими, проте не зменшують 

загального позитивного враження від дисертаційного дослідження, вони лише вказують на 

шляхи подальшого удосконалення роботи і напрями мобілізації пізнавальних можливостей 

дисертанта задля якомога більшої відповідності змісту її роботи новостворюваній 

вітчизняній парадигмі історично-правової науки. Дисертаційна робота є помітним внеском в 

юридичну науку, т.я. розкриває цілий ряд невідомих та малодосліджених сторінок історії 

держави і права України.

Враховуючи вигцевикладене вважаємо, що кандидатська дисертація Макарчука 

Віталія Володимировича «Правовий статус реєстрового козацтва в Україні» відповідає 

вимогам п. 11, п. 12, п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 №567 

«Порядку присудження наукових ступенів», які висуваються до кандидатських дисертацій, а 

її автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 
учень.

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ:
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