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Конференція проводиться в рамках циклу щомісячних наукових заходів 

Міжнародної асоціації істориків права за підтримки Комісії історії 

українського права при Президії НАН України і відповідно до планової 

наукової тематики відділу історико-правових досліджень Інституту 

держави і права імені В. М. Корецького НАН України та кафедри історії 

держави, права та політико-правових учень  юридичного факультету 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Співголова оргкомітету – Усенко Ігор Борисович, кандидат юридичних 

наук, професор, заслужений юрист України, лауреат Державної премії в галузі 

науки і техніки, завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту 

держави і права імені В. М. Корецького НАН України, перший віцепрезидент 

Міжнародної асоціації істориків права. 

Співголова оргкомітету – Бурдін Володимир Миколайович, доктор 

юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Львівського 

національного університету імені Івана Франка.  

Заступник голови оргкомітету – Бойко Ігор Йосипович, доктор 

юридичних наук,  професор, завідувач кафедри історії держави, права та 

політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Вчений секретар оргкомітету – Іванова Анастасія Юріївна, кандидат 

юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий 

співробітник відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права 

імені В. М. Корецького НАН України, вчений секретар Комісії історії 

українського права при Президії НАН України. 

Члени оргкомітету:  

Андрусяк Тарас Григорович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень юридичного 

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Бондарук Тетяна Іванівна, кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу історико-правових 

досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України; 

Крестовська Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри морського права Національного університету «Одеська 

морська академія»; 

Моряк-Протопопова Христина Миколаївна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського 

національного університету імені Івана Франка; 

Тищик Борис Йосипович, кандидат юридичних наук, професор, професор  

кафедри історії держави, права та політико-правових учень, заслужений професор 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 



РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

10.00 –- 10.30  Під’єднання учасників до конференції за посиланням 

https://us02web.zoom.us/j/82062817616?pwd=Vk9ySnRCZnJHRDZPaWZTYzVVM

kdsZz09 Пароль 619180 

10.30 – 10.40  Відкриття конференцій, вітання від організаторів, початок 
технічного запису. 

10.40 – 11.00  Перегляд кінофільму «Українське право в особах: Сокуренко 

Володимир Гаврилович». 

11.00 – 12.20  Панель 1. Спогади колег і учнів як джерела наукової біографії 
професора В. Г. Сокуренка. 

12.20 – 13.20  Панель 2. Життєвий і творчий шлях професора 
В. Г. Сокуренка мовою документів. 

13.20 – 13.50  Перерва на обід. 

13.50 – 15.30 Панель 3. Теоретико-правові, наукознавчі та педагогічні аспекти 
творчості В. Г. Сокуренка. 

15.30 – 17.00  Панель 4. Державно-правова думка України в науковій 
спадщині В. Г. Сокуренка. 

17.00 – 17.30  Виступи поза програмою, наукова дискусія. 

17.30 – 18.00  Підбиття підсумків, закриття конференції. 

 

Рекомендована тривалість виступів: 

Для головної пленарної доповіді – до 15 хвилин. 

Для спогадів за програмою панелі 1 конференції – до 5 хвилин. 

Для наукових доповідей за програмою панелей 2–4 конференції – до 12 хвилин. 

Для виступів (один виступ від учасника) в обговоренні – до 5 хвилин. 

Для усних запитань (з використанням опції «піднести руку» в чаті) – до 2 хвилин, 

письмові запитання в чаті не обмежуються. 

Для усних відповідей – до 3 хвилин, у разі потреби письмова відповідь надається у 

чаті. 

 

Тексти виступів просимо до 10 лютого 2021 р. надсилати А. Ю. Івановій (члени МАІП) та 

І. Й. Бойку (інші учасники). Редакційні вимоги є традиційними для видань конференцій МАІП 

(будуть оприлюднені в чаті конференції). 

https://us02web.zoom.us/j/82062817616?pwd=Vk9ySnRCZnJHRDZPaWZTYzVVMkdsZz09
https://us02web.zoom.us/j/82062817616?pwd=Vk9ySnRCZnJHRDZPaWZTYzVVMkdsZz09
https://www.youtube.com/watch?v=CS8Tf9AceS8
https://www.youtube.com/watch?v=CS8Tf9AceS8


ПОРЯДОК ВИСТУПІВ 

 

Панель 1. Спогади колег і учнів як джерела наукової 

 біографії професора В. Г. Сокуренка 

11.00 – 12.20 

Модератори: Бурдін Володимир Миколайович, Усенко Ігор Борисович  

 

1. Тищик Борис Йосипович, кандидат юридичних наук, професор кафедри 

історії держави, права та політико-правових учень, заслужений професор 

Львівського національного університету імені Івана Франка.  

2. Рабінович Петро Мойсейович, доктор юридичних наук, професор, академік 

(дійсний член) Національної академії правових наук, професор кафедри теорії та 

філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка. 

3. Нор Василь Тимофійович, доктор юридичних наук, професор, академік 

(дійсний член) Національної академії правових наук, завідувач кафедри 

кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету 

імені Івана Франка.  

4. Гураль Павло Федорович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри конституційного права Львівського національного університету імені 

Івана Франка.  

5. Кіселичник Василь Петрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри основ права України Львівського національного університету імені Івана 

Франка.  

6. Кобилецький Микола Мар'янович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Львівського 

національного університету імені Івана Франка.  



7. Коссак Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри цивільного права і процесу Львівського національного 

університету імені Івана Франка.  

8. Косович Віталій Мирославович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії та філософії права Львівського національного 

університету імені Івана Франка.  

9. Пилипенко Пилип Данилович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана 

Франка.  

10. Яворська Олександра Степанівна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного 

права Львівського національного університету імені Івана Франка.  

 

Панель 2. Життєвий і творчий шлях професора 

 В. Г. Сокуренка мовою документів 

12.20 – 13.20 

Модератори: Тищик Борис Йосипович, Бондарук Тетяна Іванівна 

 

11. Бойко Ігор Йосипович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського 

національного університету імені Івана Франка – Наукова і громадська діяльність 

В. Г. Сокуренка у Львівському університеті (на матеріалах архівної справи). 

12. Усенко Ігор Борисович, кандидат юридичних наук, професор, заслужений 

юрист України, завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту 

держави і права імені В. М.  Корецького НАН України – Володимир Сокуренко: 

уроки мужності і військової звитяги (за матеріалами архівів).  



13. Рекотов Петро Валентинович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри загальноосвітніх дисциплін Інженерного інституту Запорізького 

національного університету – Запоріжжя: початок життєвого шляху 

В. Г. Сокуренка. 

14. Іванова Анастасія Юріївна, кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу історико-правових 

досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України – 

Науковий доробок професора В.  Г. Сокуренка у сучасних біобібліографічних та 

наукометричних джерелах (презентація профілю вченого у науковометричній 

базі Google Scholar). 

 

Перерва на обід 

 

 

Панель 3. Теоретико-правові, наукознавчі та педагогічні 

 аспекти творчості В. Г. Сокуренка 

13.50 – 15.30 

Модератори: Бойко Ігор Йосипович, Іванова Анастасія Юріївна 

 

15. Крестовська Наталія Миколаївна, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри морського права Національного університету «Одеська 

морська академія» – Право і українська класична література: слідами наукових 

розвідок В. Г. Сокуренка. 

16. Федущак-Паславська Ганна Михайлівна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського 

національного університету імені Івана Франка – Розуміння верховенства права у 

політично-правовій концепції професора Володимира Сокуренка. 



17. Липитчук Ольга Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного 

університету імені Івана Франка – Погляди В. Г. Сокуренка на природу власності 

як основу свободи. 

18. Бондарук Тетяна Іванівна, кандидат юридичних наук, старший науковий 

співробітник, старший науковий співробітник відділу історико-правових 

досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України – 

Наукознавчі проблеми у творчості професора В. Г. Сокуренка. 

19. Єфремова Наталія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри кафедра історії держави і права  Національного університету «Одеська 

юридична академія» – До питання вивчення науково-педагогічної діяльності 

професора В. Г. Сокуренка. 

 

Панель 4. Державно-правова думка України 

 в науковій спадщині В. Г. Сокуренка 

15.30 – 17.00 

Модератори: Крестовська Наталія Миколаївна, Андрусяк Тарас Григорович  

 

20. Коваль Андрій Федорович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного 

університету імені Івана Франка – Новаторський підхід у науковому розумінні 

основ права в поглядах В. Г. Сокуренка.  

21. Музика Ірина Володимирівна, кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу 

історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького 

НАН України – Об’єктивістський підхід у дослідженні вчень про державу і право 

України другої половини ХІХ ст. в творчій спадщині В. Г. Сокуренка. 



22. Шевчук Ліліана Едуардівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного 

університету імені Івана Франка – Природно-правова теорія Григорія Сковороди 

у наукових працях  професора В. Г. Сокуренка. 

23. Моряк-Протопопова Христина Миколаївна, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського 

національного університету імені Івана Франка – Прогресивна політична 

(державно-правова) думка в Україні у 60-80-х роках ХІХ ст. у працях 

В. Г. Сокуренка. 

 

 

 

 

 

 

Всього серед доповідачів: 

докторів юридичних наук і професорів –13 

кандидатів юридичних наук – 10 

 

Текст програми опрацьований 

редакційно-коректорською групою 

Міжнародної асоціації істориків права 

 

 

Відповідальні за випуск  (упорядники програми) 

І. Б. Усенко, І. Й. Бойко 


