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Програма  

Львів –  26 травня 2022 р. 

Організаційний комітет круглого столу: 

Голова: Бурдін Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, декан юридичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Заступники голови: 

          1.      Професор Бойко Ігор Йосипович. 

2.      Професор Тищик Борис Йосипович. 

3.      Професор Кобилецький Микола Мар’янович. 

Члени організаційного комітету: 

1. Доцент Кольбенко Андрій Володимирович. 

2. Доцент Липитчук Ольга Василівна. 

3. Доцент Моряк-Протопопова Христина Миколаївна. 

4. Доцент Федущак-Паславська Ганна Михайлівна. 

5. Доцент Шевчук Ліліана Едуардівна. 

6. Асистент Гутів Богдан Ігорович. 

7. Асистент Олійник Юрій Вадимович. 

Відповідальний секретар: 

     Асистент Олійник Юрій Вадимович. 

 

Регламент роботи 

Захід відбудеться у дистанційному форматі за допомогою платформи 

ZOOM. Приєднатися до заходу можна за посиланням 

https://us04web.zoom.us/j/6810265313?pwd=POJifOqx3W7qHwwgm2DdKsA

Dod2Xsd.1  

Ідентифікатор конференції: 681 026 5313 

Код доступу: 20022014 

 

Ініціатор круглого столу – кафедра історії держави, права та політико-

правових учень юридичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка. До участі в круглому столі запрошені 

науковці, аспіранти та представники органів державної влади, освітніх і 

громадських організацій. 

           9.30-10.00 – реєстрація учасників конференції. 

10.00-13.00 – засідання. 

13.00-14.00 – обідня перерва. 

https://us04web.zoom.us/j/6810265313?pwd=POJifOqx3W7qHwwgm2DdKsADod2Xsd.1
https://us04web.zoom.us/j/6810265313?pwd=POJifOqx3W7qHwwgm2DdKsADod2Xsd.1
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14.00-16.00 – засідання. 

16.00-16.30 – підведення підсумків, прийняття ухвали учасників      

конференції.  

          Тривалість виступу на засіданні – до 15 хвилин. 

 Обговорення виступів – до 5 хвилин. 

 

РОБОЧА МОВА: українська. 

 

Метою круглого столу є аналіз причин та передумов російсько-

української війни, характеристика ідеології рашизму, правова оцінка 

російської збройної агресії проти України та злочинів російської армії, аналіз 

історичних, юридичних та міжнародних аспектів російсько-української 

війни, визначення стратегічних завдань сучасної юридичної науки і освіти 

України в умовах російсько-української війни. 

 

ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ ПРОПОНУЮТЬСЯ ПРОБЛЕМИ:  

 

Робота круглого столу відбуватиметься за такими напрямами: 

 

· історико-правова оцінка рашизму – політичної ідеології та соціальної 

практики владного тоталітарного режиму Росії кінця XX – початку XXI ст.; 

· роль національної історії держави і права у національно-

патріотичному вихованні студентів юридичних вузів, майбутніх юристів та 

державних діячів; 

· причини і наслідки не належного врахування українськими 

політиками національного та зарубіжного історичного досвіду 

державотворення; 

· роль державного лідера і національної політичної еліти у зміцненні 

держави; 

· значення української дипломатії у зміцненні міжнародного 

авторитету України; 

· цінність Збройних Сил України у забезпеченні захисту територіальної 

цілісності та державного суверенітету України; 

· значення волонтерства у захисті української держави; 

· роль міжнародних партнерів у захисті України; 

· стратегічні завдання юридичної науки і освіти в умовах російсько-

української війни. 
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(Перелік проблем є орієнтованим і не обмежує творчої свободи учасників 

круглого столу). 

Модератор – професор Бойко І. Й. 

Секретар – асистент Олійник Ю. В. 

 

Вітальне слово: 

 Бурдін Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, 

професор, декан юридичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

Качмар Володимир Михайлович, доктор історичних наук, професор, 

проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Різник Сергій Васильович, доктор юридичних наук, доцент, 

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Наукові виступи: 

 

1. Бойко Ігор Йосипович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень 

Львівського національного університету імені Івана Франка. – Сучасні 

виклики і загрози в українській історико-правовій науці. 

2. Рабінович Петро Мойсейович, доктор юридичних наук, 

професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного 

університету імені Івана Франка. – Проблема відповідальності російських 

окупантів за злочини проти людяності і військові злочини, вчинені під час 

війни на території України. 

3. Гураль Павло Федорович, доктор юридичних наук, професор, 

завідувач кафедри конституційного права Львівського національного 

університету імені Івана Франка. – Діяльність органів місцевого 

самоврядування України в умовах воєнного стану. 

4. Ромовська Зорислава Василівна, доктор юридичних наук, 

професор кафедри цивільного права та процесу Львівського національного 

університету імені Івана Франка. – Війна Росії проти Україні: проблеми 

дерусифікації. 
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5. Кобилецький Микола Мар’янович, доктор юридичних наук, 

професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового права 

Львівського національного університету імені Івана Франка. – Ідеологія 

рашизму. 

6. Липитчук Ольга Василівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського 

національного університету імені Івана Франка. – До питання про 

волонтерську діяльність в Україні. 

7. Кольбенко Андрій Володимирович, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень 

Львівського національного університету імені Івана Франка. – 

Правосвідомість та правова культура українців і росіян. 

8. Федущак-Паславська Ганна Михайлівна, кандидат юридичних 

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

Львівського національного університету імені Івана Франка. – Автономний 

статус Криму за Конституцією України 1996 р.: недалекоглядність чи 

навпаки? 

9. Моряк-Протопопова Христина Миколаївна, кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри історії держави, права та політико-

правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка. 

– Геноцид українського народу як складова тоталітарної ідеології російської 

держави у ХХ ст. 

10. Шевчук Ліліана Едуардівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського 

національного університету імені Івана Франка. – Уроки українського право- 

та державотворення в контексті російсько-української війни. 

11. Бедрій Мар’ян Миронович, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського 

національного університету імені Івана Франка. – Рашистське «можем 

пафтаріть» або невдалі спроби використання історичного досвіду в 

сучасних умовах. 

12. Ригіна Олена Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського 

національного університету імені Івана Франка. – Окремі питання 

удосконалення порядку надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 
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13. Шевчук Тарас Павлович, викладач кафедри міжнародного права 

Львівського національного університету імені Івана Франка. – Міжнародна 

правосуб'єктність України в умовах російсько-української війни. 

14. Гутів Богдан Ігорович, доктор філософії у галузі права,  асистент 

кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського 

національного університету імені Івана Франка. – До питання про 

обов’язковість притягнення Російської Федерації до відповідальності за 

воєнні злочини, вчинені в Україні. 

15. Олійник Юрій Вадимович, доктор філософії у галузі права,  

асистент кафедри історії держави, права та політико-правових учень 

Львівського національного університету імені Івана Франка. – Війна в 

Україні, як злочинний спосіб зміни світового порядку. 

16. Ковальчук Іван Васильович, доктор філософії у галузі права, 

старший викладач кафедри військової підготовки Вінницького національного 

технічного університету. – До питання про значення державного лідера у 

зміцнені українського державотворення. 

17. Орел Вікторія Анатоліївна, старший викладач кафедри 

правознавства Полтавського університету економіки і торгівлі. – Причини 

повномасштабної війни Росії проти України (2022). 

18. Тополевський Руслан Богданович, кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри загально-правових дисциплін Інституту права Львівського 

державного університету внутрішніх справ, старший науковий співробітник 

Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного 

будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. – Особливості 

документування громадськими правозахисними об’єднаннями подій, що 

становлять злочини за Римським статутом Міжнародного кримінального 

суду внаслідок агресії  Російської Федерації. 

 

 

Всього у круглому столі бере участь 18-ть доповідачів  

з них : 

 

докторів наук і професорів – 5 

кандидатів наук і доцентів – 11 

 


