
Львівський національний університет імені Івана Франка
Юридичний факультет

Кафедра історії держави, права та політико-правових учень 

Міжнародна асоціація істориків права

ПРО Г РАМА
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«Західно-Українська Народна Республіка 
та її місце в історії українського державотворення 

(до 100-річчя проголошення)»

1 листопада 2018 р.

м. Львів





3

ПРОГРАМА НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Львів – 1 листопада 2018 р.

Організаційний комітет конференції:
Голова: Бурдін Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, про-

фесор, декан юридичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка.

Заступники голови:
1. Професор Бойко Ігор Йосипович.
2. Професор Усенко Ігор Борисович.
3. Професор Тищик Борис Йосипович.
4. Професор Кобилецький Микола Мар’янович.

Члени організаційного комітету:
1. Доцент Андрусяк Тарас Григорович.
2. Доцент Коваль Андрій Федорович. 
3. Доцент Кольбенко Андрій Володимирович.
4. Доцент Липитчук Ольга Василівна.
5. Доцент Моряк-Протопопова Христина Миколаївна.
6. Доцент Федущак-Паславська Ганна Михайлівна.
7. Доцент Шевчук Ліліана Едуардівна.

Відповідальний секретар:
Аспірант Галабурда Тарас Ігорович.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

1 листопада 2018 р.: юридичний факультет Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка, аудиторія 409 (Зал засідань 
Вченої Ради) вул. Січових Стрільців, 14

9.30-10.00 – реєстрація учасників конференції.
10.00-13.00 – засідання.
13.00-14.00 – обідня перерва.
14.00-17.00 – засідання.
17.00-18.00 – підбиття підсумків, прийняття резолюції. 
Тривалість доповіді на засіданні – до 15 хвилин.
Обговорення доповідей – до 5 хвилин.

РОБОЧА МОВА: українська.
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ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ПРОПОНУЮТЬСЯ ПРОБЛЕМИ: 

 Проголошення ЗУНР та її роль в історії українського державотворення.
 Вищі та місцеві органи влади ЗУНР.
 Правові засади будівництва збройних сил ЗУНР – Української Галиць-

кої армії.
 Об’єднання ЗУНР з УНР в єдиній соборній Українській державі.
 Конституційні проекти ЗУНР.
 Судові та правоохоронні органи ЗУНР.
 Джерела та характерні риси права ЗУНР.
 Причини поразки національно-визвольної боротьби українського на-

роду за свою державну незалежність (1917–1923 рр.).

(Перелік проблем є орієнтованим і не обмежує творчої свободи учасників 
конференції).



5

ПРОГРАМА ВИСТУПІВ НА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Юридичний факультет Львівського національного університету 
імені Івана Франка, ауд. 409, вул. Січових Стрільців, 14.

Керівник – професор Бойко І. Й.
Секретар – аспірант Галабурда Т. І.

Вітальне слово:
Бурдін Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, профе-

сор, декан юридичного факультету Львівського національного університе-
ту імені Івана Франка.

Лозинський Мар’ян Володимирович, кандидат історичних наук, 
доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і 
розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наукові доповіді:

1. Бойко Ігор Йосипович, доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових 
учень Львівського національного університету імені Івана Франка. 
– Утворення Західноукраїнської Народної Республіки як важливий 
етап на шляху до державної незалежності України.

2. Сворак Степан Дмитрович,  доктор юридичних наук, професор 
кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника. – «Листопадовий 
зрив» в Галичині як феномен європейської історії.

3. Ярмиш Олександр Назарович, доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент Національної академії правових наук України, 
президент Міжнародної асоціації істориків права, головний науковий 
співробітник Інституту законовства Верховної Ради України. – Контр-
революція в історико-правовому вимірі.

4. Тищик Борис Йосипович, кандидат юридичних наук, професор  ка-
федри історії держави, права та політико-правових учень, заслужений 
професор Львівського національного університету імені Івана Франка, 
заслужений юрист України. – Українська Галицька Армія – збройні сили 
ЗУНР.
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5. Усенко Ігор Борисович, кандидат юридичних наук, професор, заві-
дувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і пра-
ва імені В. М. Корецького НАН України, заслужений юрист України, 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. – Акт 
соборності 1919 року: спроба юридичного аналізу.

6. Стецюк Петро Богданович, кандидат юридичних наук, доцент, 
суддя Конституційного Суду України у відставці, доктор права УВУ, 
заслужений юрист України. –  Проект Конституції ЗУНР Станіслава 
Дністрянського: сто років першості.

7. Андрусишин Богдан Іванович, доктор історичних наук, професор, 
декан факультету політології та права, заслужений діяч науки і техніки 
України, академік Української академії історичних наук, Української 
академії політичних наук та Академії наук вищої школи України. – 
Організаційно-правове єднання ЗУНР і УНР.

8. Захарченко Петро Павлович, доктор юридичних наук, професор ка-
федри історії права та держави Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка; Мацелюх Іванна Андріївна, докторант 
кафедри історії права та держави Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка. – Автокефалія Української церкви: полі-
тико-правова доктрина О. Лотоцького за доби Української революції 
1917–1921 рр.

9. Яцишин Михайло Михайлович, доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. – Кримінально-
правова політика уряду ЗУНР.

10. Кіндюк Борис Володимирович, доктор юридичних наук, професор 
кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського національного 
економічного університету; Копиленко Олександр Любимович, 
доктор юридичних наук, член-кореспондент НАН України, академік 
Національної академії правових наук України, директор Інституту 
законодавства Верховної Ради України. – Правотворча діяльність 
Костя Левицького в ЗУНР.

11. Чисніков Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, 
доцент, головний науковий співробітник Державного науково-
дослідного інституту МВС України, м. Київ. – Державно-політична 
діяльність І. І. Макухи в ЗУНР.

12. Грубінко Андрій Васильович, доктор історичних наук, доцент кафе-
дри теорії та історії держави і права Тернопільського національного 
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економічного університету. – Особливості організації громадських 
правоохоронних органів ЗУНР.

13. Кобилецький Микола Мар’янович, доктор юридичних наук, про-
фесор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права 
Львівського національного університету імені Івана Франка. – Пра-
вові засади державно-політичних та соціально-економічних перетво-
рень в ЗУНР.

14. Кравчук Микола Володимирович, кандидат юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Тернопіль-
ського національного економічного університету. – Особливості вій-
ськового будівництва в ЗУНР.

15. Шевченко Анатолій Євгенович, доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри теорії, історії права і держави та конституційного 
права Університету державної фіскальної служби України, заслужений 
юрист України; Кудін Сергій Володимирович, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри теорії, історії права і держави та конституційного 
права Університету державної фіскальної служби України. – Правова 
система ЗУНР: порівняльно-історичні засади її дослідження.

16. Пальченкова Вікторія Михайлівна, доктор юридичних наук, про-
фесор, завідувач кафедри теорії, історії держави і права та міжнарод-
ного права Інституту права ім. В. Сташиса Класичного приватного 
університету, м. Запоріжжя. – Не ювілей (113 років проекту Консти-
туції Української Народної партії).

17. Гончаренко Володимир Дмитрович, доктор юридичних наук, про-
фесор, академік НАПрН України, завідувач кафедри історії держа-
ви і права України та зарубіжних країн Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної ака-
демії правових наук України. – Правове становище Закарпаття за 
Конституцією Чехословаччини 1920 р.

18. Гавриленко Олександр Анатолійович,  доктор юридичних наук, 
професор кафедри міжнародного і європейського права Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. – Українська револю-
ція у 1917 – на початку 1918 рр. на Харківщині: здобутки та втрати.

19. Макарчук Володимир Степанович, доктор юридичних наук, 
професор, завідувач кафедри історії держави і права інституту права 
та психології Національного університету «Львівська політехніка». – 
Михайло Мартинець – інженер, радник Віденського двору, Державний 
секретар земельних справ ЗУНР.
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20. Вислобоков Кирило Асенович, кандидат історичних наук, позаштат-
ний науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Ко-
рецького НАН України. – Архів ЗУНР: проект з оцифровування та 
удоступнення онлайн.

21. Єфремова Наталія Володимирівна, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри історії держави і права  Національного 
університету «Одеська юридична академія». – Проект конституції 
С. Дністрянського “Устрій Галицької Держави”.

22. Семків Віталій Остапович, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри основ права України Львівського національного університету 
імені Івана Франка. – ЗУНР – наступність чи випадковість в 
історичному розвитку української державності.

23. Качур Віра Олегівна, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 
кафедри теорії та історії держави і права Національного університету 
біоресурсів і природокористування України, м. Київ. – До питання 
про нормативну основу перебудови судової системи ЗУНР.

24. Андрусяк Тарас Григорович, кандидат юридичних наук, доцент, 
докторант кафедри історії держави, права та політико-правових 
учень Львівського національного університету імені Івана Франка. – 
Національна держава як основна форма держави сучасного світу.

25. Іванова Анастасія Юріївна, кандидат юридичних наук, старший 
науковий співробітник відділу історико-правових досліджень 
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
м. Київ. – До історії Української Галицької Армії: правничий гурток 
«Української бригади в Німецькім Яблоннім».

26. Липитчук Ольга Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафе-
дри історії держави, права та політико-правових учень Львівського націо-
нального університету імені Івана Франка. – Західно-Українська Народна 
Республіка: зовнішньополітична діяльність.

27. Ситник Олександр Миколайович, доктор історичних наук, завідувач 
кафедри історії, археології та філософії Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. – Ідеологія 
ЗУНР як державотворчий чинник періоду національно-визвольних 
змагань 1917–1923 рр.

28. Терлюк Іван Ярославович, кандидат історичних наук, доцент кафе-
дри історії держави і права Інституту права і психології Національ-
ного університету «Львівська політехніка». – Правове забезпечення 
національного принципу державного будівництва в ЗУНР.
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29. Кольбенко Андрій Володимирович, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень 
Львівського національного університету імені Івана Франка. – 
Національні відносини в ЗУНР та їх правове регулювання.

30. Казак Ріната Алімівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри 
історії держави і права України та зарубіжних країн Національного 
юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – Дослідження 
діяльності ЗУНР у роботах зарубіжних науковців.

31. Федущак-Паславська Ганна Михайлівна, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри історії держави, права та політико-правових 
учень Львівського національного університету імені Івана Франка. – 
Європейські цінності в українському державотворенні на початку XX ст.

32. Моряк-Протопопова Христина Миколаївна, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри історії держави, права та політико-правових 
учень Львівського національного університету імені Івана Франка. – 
Вибрані аспекти діяльності українських політичних партій у Галичині 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

33. Стечишин Алла Василівна, кандидат юридичних наук, голова Завадів-
ської сільської ради Монастириського району Тернопільської області. – 
Депутатська діяльність К. Левицького в австрійському парламенті.

34. Козьмук Богдан Петрович, кандидат юридичних наук, завідувач 
правничого відділення Львівського техніко-економічного коледжу 
Національного університету «Львівська політехніка». – Правовий 
статус української та інших мов за законодавством ЗУНР.

35. Худояр Леся Вікторівна, кандидат юридичних наук, науковий 
співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 
України. – Принцип рівності в конституційній традиції ЗУНР.

36. Гоцуляк Cвітлана Леонідівна,  кандидат юридичних наук, асистент 
кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – 
Правове регулювання діяльності санітарно-епідеміологічних органів 
у Західноукраїнській Народній Республіці.

37. Протосавіцька Людмила Степанівна, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного 
університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ. – 
Формування корпусу  української державної жандармерії в Західно-
Українській Народній Республіці.



10

38. Коваль Андрій Федорович, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського 
національного університету імені Івана Франка. – Формування 
національного світогляду та політичної еліти  Західно-Української 
Народної Республіки.

39. Ухач Василь Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафе-
дри теорії та історії держави і права Тернопільського національного 
економічного університету. – Земельна реформа у державотворенні 
ЗУНР.

40. Шевчук Ліліана Едуардівна, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри історії держави, права та політико-правових учень 
Львівського національного університету імені Івана Франка. – 
Українські нотаріуси в Галичині на початку ХХ ст. та в період 
національно-визвольних змагань.

41. Середа Ольга Вадимівна, кандидат юридичних наук, асистент 
кафедри історії держави та права України та зарубіжних країн 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. – 
Духовний і політичний супровід митрополитом Андреєм Шептицьким 
державотворчих процесів в Східній Галичині першої половини ХХ ст.

42. Бедрій Мар’ян Миронович, кандидат юридичних наук, асистент 
кафедри основ права України Львівського національного університету 
імені Івана Франка – Урядова газета ЗО УНР «Република» як джерело 
для вивчення історії українського права.

43. Ковальова Світлана Григорівна, кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри історії і теорії держави і права Чорноморського національного 
університету імені Петра Могили. – Причини поразки селянського 
повстанського руху 1917–1921  рр. на Півдні України.

44. Шуп’яна Мар’яна Юріївна, кандидат юридичних наук, асистент 
кафедри кримінального права та кримінології Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка. – Застосування австрійського 
кримінального кодексу 1852 р. в ЗУНР.

45. Перепелиця Христина Василівна, аспірант кафедри історії держави, 
права та політико-правових учень Львівського національного 
університету імені Івана Франка. – Джерела кримінального права в 
ЗУНР.

46. Трепак Леся Михайлівна, асистент кафедри адміністративного та 
фінансового права Львівського національного університету імені 
Івана Франка. – Військова юстиція ЗУНР.
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47. Новосядло Ірина Юріївна, викладач Правничого коледжу Львівського 
національного університету імені Івана Франка. – Правовий досвід 
доброчинних організацій в Західноукраїнській Народній Республіці.

48. Ковальчук Іван Васильович, аспірант кафедри історії держави, права 
та політико-правових учень Львівського національного університету 
імені Івана Франка. – Використання історичного досвіду діяльності 
австрійських крайових судів у Галичині для створення окружних судів 
ЗУНР.

49. Бойко Лілія Михайлівна, аспірант кафедри історії держави, права 
та політико-правових учень Львівського національного університету 
імені Івана Франка. – Місцеве самоврядування в ЗУНР.

50. Галабурда Тарас Ігорович, аспірант кафедри історії держави, права 
та політико-правових учень Львівського національного університету 
імені Івана Франка. – Застосування австрійського кримінально-про-
цесуального кодексу 1873 р. в ЗУНР.

51. Дзіковський Максим Романович, аспірант кафедри адміністратив-
ного та фінансового права Львівського національного університету 
імені Івана Франка. – Провове регулювання діяльності судових та 
правоохоронних органів ЗУНР.

52. Олійник Юрій Вадимович, аспірант кафедри історії держави, права 
та політико-правових учень Львівського національного університету 
імені Івана Франка. – Причини і наслідки захоплення Галичини 
Польщею на початку ХХ ст. та його юридичне оформлення.

53. Диновський Дмитро Миколайович, радник ректора Національного 
університету «Острозька Академія», кандидат педагогічних наук, 
доцент, заслужений працівник освіти України. – Нескорений Дмитро 
Ковальчук. 

Всього у конференції бере участь 55 доповідачів (двоє у співавтор-
стві) з них:

докторів наук і професорів – 17
кандидатів наук і доцентів – 29
аспірантів і здобувачів – 9

Відповідальний за випуск –
доктор юридичних наук, професор І. Й. Бойко
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Для нотаток


