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Юридичний факультет

 Кафедра історії держави,
права та політико-правових учень

ПРОГРАМА
КРУГЛОГО СТОЛУ

на тему:

«Актуальні проблеми історії держави й права України
і державотворча діяльність Євгена Коновальця:

до 130-річчя від дня народження та з нагоди 360-ліття
Львівського національного університету 

імені Івана Франка»

21 травня 2021 р.
м. Львів

Круглии стіл проводиться відповідно 
до плановоı ̈науковоı ̈тематики кафедри історіı ̈держави,

права та політико-правових учень юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка
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Програма круглого столу
Львів – 21 травня 2021 р.

Оргкомітет круглого столу:
Голова оргкомітету: Мельник Володимир Петрович – рек-

тор Львівського національного університету імені Івана Франка,
доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН
Украıн̈и.

Заступник голови оргкомітету: Бурдін Володимир Мико-
лайович, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного
факультету Львівського національного університету імені Івана
Франка.

Члени оргкомітету: 
Бойко Ігор Йосипович, доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри історіı ̈держави, права та політико-правових
учень юридичного факультету Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка; 

Тищик Борис Йосипович, кандидат юридичних наук, про-
фесор кафедри історіı ̈ держави, права та політико-правових
учень юридичного факультету Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка, заслужении юрист Украıн̈и;

Кобилецький Микола Мар’янович, доктор юридичних 
наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та фінан-
сового права юридичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка.

Відповідальний секретар:Кольбенко Андрій Володими-
рович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історіı ̈дер-
жави, права та політико-правових учень юриди чного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка.

Адреса оргкомітету:
вул. Січових Стрільців 14,
юридичнии факультет Львівського національного
університету імені Івана Франка, 
каб. 403, м. Львів, 79000 Украıн̈а.

Тел.: (0322) – 394-173.
 E-mail: kaf.ist@ukr.net
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Форма участі: очна та заочна.
З програмою круглого столу можна ознаиомитися за посилан-

ням https://law.lnu.edu.ua/news/kruhlyy-stil-aktualni-problemy-
istorii-derzhavy-i-prava-ukrainy-ta-derzhavotvorcha-diialnist-
yevhena-konovaltsia-do-130-richchia-vid-dnia-narodzhennia.

Приєднатися до заходу можна за посиланням https://
us04web.zoom.us/j/76050963576?pwd=b1Y1UElGSmxGRThMR0Z
kS0tXakFadz09.

Ідентифікатор конференціı:̈ 760 5096 3576
Код доступу: itrC2w

Для обговорення запропоновано такі проблеми:

Робота круглого столу відбуватиметься за напрямами:
 життєвии і творчии шлях Євгена Коновальця;
 початок громадськоı ̈діяльності Євгена Коновальця;
 політична і державна діяльність Євгена Коновальця як 

полковника Арміı ̈УНР;
 участь Євгена Коновальця у формуванні Січового Стрі-

лецтва;
 Євген Коновалець - комендант УВО, голова Проводу 

украıн̈ських націоналістів (1927), першии голова ОУН 
(з 1929), один із ідеологів украıн̈ського націоналізму;

 витоки, становлення і розвиток украıн̈ськоı ̈державнос-
ті та права;

 періодизація історіı ̈держави і права Украıн̈и;
 проблеми дослідження стародавніх держав на територіı ̈

Украıн̈и;
 держава та право Киıв̈ськоı ̈Русі як фундамент Украıн̈-

ськоı ̈держави і права;
 Галицько-Волинська держава: ıı̈ ̈ роль в історіı ̈ украıн̈-

ськоı ̈державності та права;
 правова оцінка статусу украıн̈ських земель у складі Ве-

ликого князівства Литовського, Польського королівства 
та Речі Посполитоı;̈
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 Украıн̈ська козацька держава та ıı̈ ̈місце в національніи
та європеиськіи історіı;̈

 порівняльно-правовии аналіз і оцінка статусу украıн̈-
ських земель у складі Росіиськоı ̈ та Австріиськоı ̈ (Ав-
стро-Угорськоı)̈ імперіи;

 відродження украıн̈ськоı ̈державності на початку ХХ ст.;
 проблеми дослідження правового статусу західноукра-

ıн̈ських земель у складі Польщі, Румуніı ̈та Чехословач-
чини після Першоı ̈світовоı ̈віини;

 правова оцінка Украıн̈ськоı ̈СРР/УРСР (1917–1991 рр.).

Регламент роботи
21 травня 2021 р.:
9.30-10.00 – реєстрація учасників круглого столу.
10.00-13.30 – засідання круглого столу.
13.30-14.00 – екскурсія в Музеи Львівського національного    
університету імені Івана Франка.
Тривалість виступу – до 15 хвилин.
Обговорення виступів – до 10 хвилин.
Робочі мови круглого столу: украıн̈ська, англіиська.
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Програма виступів на круглому столі:
Дзеркальна зала Львівського національного університету 

імені Івана Франка, вул. Університетська, 1. м. Львів
Модератор – професор Боико І.И.
СекретарСС – доцент Кольбенко А.В.

Вітальне слово ректора Львівськ ого національного уні-
верситету імені Івана Франка – Мельника Володимира Пе-
тровича, члена-кореспондента Національної академії наук 
України, доктора філософських наук, професора. 

Вітальне слово Бурдіна Володимира Миколайовича, де-
кана юридичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка, доктора юридичних наук, 
професора.

ВИСТУПИ

1. Іван Хома, кандидат історичних наук, доцент кафедри іс-
торіı,̈ музеєзнавства та культурноı ̈спадщини Інституту гу-
манітарних та соціальних наук Національного університету 
«Львівська політехніка». – «Місце та роль Євгена Коно-
вальця в Українській революції 1917 - 1921 рр.».

2. Володимир Кахнич, ч кандидат юридичних наук, доцент ка-
федри основ права Украıн̈и юридичного факультету Львів-
ського національного університету імені Івана Франка. 
– «Євген Коновалець – яскравий випускник юридичного 
факультету Львівського університету». 

3. Ігор Селецький, завідувач сектору «Історико-меморіально-
го музею полковника Євгена Коновальця» Львівського іс-
торичного музею (с. Зашків Шевченківського раиону Львів-
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ськоı ̈ОТГ Львівськоı ̈області). – «Євген Коновалець для рід-
ного села і Галичини».

4. Микола Посівнич, кандидат історичних наук, старшии нау-
ковии співробітник відділу новітньоı ̈історіı ̈Інституту укра-
ıн̈ознавства імені Івана Крип’якевича НАН Украıн̈и. – «Євген
Коновалець - Провідник ОУН».

5. Андрій Коваль,ь кандидат юридичних наук, доцент кафедри
історіı ̈держави, права та політико-правових учень юридич-
ного факультету Львівського національного університету 
імені Івана Франка. – «Державно-правові погляди Євгена
Коновальця».

6. Андрій Сова, доктор історичних наук, доцент Львівського а
державного університету фізичної культури. – «Змаг гар-
тує волю», або діяльність Євгена Коновальця в організа-
ції «Сокіл».

7. Федір Медвідь, доктор наук в галузі політологіı,̈ канди-
дат філософських наук, професор, МКА, професор кафедри 
теоріı ̈держави і права та конституціиного права, академік
Міжнародноı ̈ академіı ̈ безпеки життєдіяльності; Максим
Урбанський, магістр права, здобувач;ОксанаВисоцька, магі-
странтка Міжрегіональноı ̈академіı ̈управління персоналом.–
«Правова система України: питання історії, теорії та
історіографії».

8. Ганна Федущак-Паславська, кандидат юридичних наук,
доцент кафедри історіı ̈держави, права та політи ко-право-
вих учень юридичного факультету Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка. – «Український на-
ціоналізм у ХХ ст.».

Відповідальні за випуск – І. Й. Бойко та Б. Й. Тищик.


