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Програма 

круглого столу 

 

Дитина в історії права: до 30-річчя ратифікації Україною 

Конвенції OОН про права дитини 

 

19 січня 2021 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цикл щомісячних круглих столів організується керівництвом МАІП у 

співпраці з місцевими осередками МАІП 

 

Регламент 

15-45 – 16-00 – під’єднання учасників до круглого столу за посиланням 

Підключення до конференції:  

Офіційний час початку: 19 січня (вівторок) 2021 р., 16.00 (київський час) 

Доступ: 

https://us02web.zoom.us/j/82765939938?pwd=S3RpcU9NLzBHQ3RoL2pGbG1IeE9TZz09 

Ідентифікатор конференції: 827 6593 9938 

Код доступу: 017542 

Наукові доповіді – до 12 хв. 

Обговорення доповідей – до 8 хв. 

 

Модератор: Крестовська Наталія Миколаївна  

 

Вітальне слово першого віцепрезидента Міжнародної асоціації істориків 

права професора Усенка Ігоря Борисовича 

16.00–16.10 

Наукові доповіді: 

1. Омарова Айсел Азад кизи, кандидат юридичних наук, асистент кафедри 

історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого – Процес прийняття Конвенції ООН про 

права дитини. 
16.10–16.22, обговорення 16.22–16.30 

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

завідувач кафедри морського права Національного університету «Одеська 

морська академія» – Дитина і зброя: до витоків міжнародно-правової заборони 

участі дітей у збройних конфліктах. 
16.30–16.42, обговорення 16.42–16.50 

3. Вінгловська Олена Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, професор 

кафедри публічного та приватного права Таврійського національного 



університету імені В. І. Вернадського – Аспекти прав дитини під час збройного 

конфлікту та на окупованих територіях: історія і сучасність. 
16.50–17.02, обговорення 17.02–17.10 

4. Сердюк Ігор Олександрович, доктор історичних наук, доцент, професор 

кафедри історії України Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка – Дитина в судових справах Гетьманщини 

(про що говорять і про що мовчать джерела). 
17.10–17.22, обговорення 17.22–17.30 

5. Самойленко Олена Олександрівна, кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу історико-

правових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН 

України – Валерій Левитський – засновник Київського суду для малолітніх. 
17.30–17.42, обговорення 17.42–17.50 

6. Малишев Олександр Олегович, кандидат юридичних наук, старший 

науковий співробітник відділу історико-правових досліджень Інституту 

держави і права імені В. М. Корецького НАН України – Сутність і комплексна 

правова природа інституту опіки. 
17.50–18.02, обговорення 18.02–18.10 

7. Рудий Назар Ярославович, кандидат юридичних наук, доцент, учений 

секретар Вченої ради Львівського державного університету внутрішніх справ – 

Право дитини на опіку: українська (руська) правова ретроспектива. 
18.10–18.22, обговорення 18.22–18.30 

8. Усенко Ігор Борисович, кандидат юридичних наук, професор, завідувач 

відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені 

В. М. Корецького НАН України – Дитячий кодекс УСРР: до історії 

нереалізованого кодифікаційного проекту. 

18.30–18.42, обговорення 18.42–18.50 

 

*Продовження дискусії (у разі економії часу виступи учасників поза 

програмою) 

 

Підбиття підсумків круглого столу (Крестовська Н. М., Усенко І. Б.) 

18.50–19.00 

 

Звіт про круглий стіл з анотацією виступів буде оприлюднений на сторінці 

МАІП у Фейсбуці, в щорічнику «Правова держава» та у виданнях відповідних 

навчальних закладів. 

 


