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Вклад відомого вченого Василя  
Федоровича Сіренка у розвиток  

правової науки  
(до 100 – річчя створення НАН України) 

   

 

Науімлайщла акагдкія лаук 
Укоаїлз – лаивзца гдоеавла лаукм-
ва упралмва Укоаїлз, якіи у йзпрмна-
гі ущмгм омку взнмвлзймпщ 100 омків. 
У проукруоі Акагдкії лзлі гіє 14 
віггійдлщ жа вігнмвіглзкз гайужякз і 
ланоякакз лаук. У пкйагі віггійдлля 
іпрмоії, сіймпмсії ра ноава НАН 
Укоаїлз лайіфуєрщпя нмлаг 20 лау-
кмвм-гмпйіглзт ілпрзрурів ра ілхзт 
лаукмвзт упралмв.  

У роавлі 2019 о. Ілпрзрурмві 
гдоеавз і ноава ік. В. М. Кмодущкм-
гм НАН Укоаїлз, якзи є номвіглмы 
лаукмвм-гмпйіглмы ыозгзфлмы 
упралмвмы в Укоаїлі - взнмвлзрщпя 
70 омків.  

Наукмвуі Ілпрзруру ноауыырщ у 
омбмфзт гоунат ра кмкіпіят Вдотмв-
лмї Рагз, Кабілдру Міліпроів Укоаї-
лз, омжомбйяырщ гйя лзт жакмлмном-
дкрз, жгіиплыырщ дкпндорзжу лмока-
рзвлм-ноавмвзт акрів ра ілхзт кард-
оіайів. Ймгм кмйзхлі пнівомбірлзкз 

жаикаырщ взпмкі гдоеавлі нмпагз, є 
лаомглзкз гднураракз Укоаїлз. 
Чзкайм лаукмвуів каырщ гдоеавлі 
лагмомгз, є йауодаракз Ддоеавлмї 
нодкії Укоаїлз в гайужі лаукз і рдт-
лікз, а ракме акагдкіфлзт нодкіи 
ікдлі взгарлзт вфдлзт. 

Наукмвд езрря Вапзйя Фдгмом-
вфа Сіодлка лдомжозвлм нмв’яжалд ж 
Ілпрзрурмк, в якмку віл кає кмейз-
віпрщ жаикарзпя пноавмы, яка прайа 
пдлпмк имгм езрря. Ймгм жлаырщ у 
лахіи коаїлі ра жа її кдеакз як вз-
жлафлмгм гмпйіглзка у гайужі рдмоії 
гдоеавз і ноава, гдоеавлмгм уноав-
йілля ра агкіліпроарзвлмгм ноава, 
номвіглмгм сатівуя ж номбйдк дсдк-
рзвлмпрі уноавйілпщкмї гіяйщлмпрі, 
могаліжармоа ноавмвзт лаукмвзт гмп-
йігедлщ, як йыгзлу хзомкмї доугз-
уії ра вдйзкмгм райалру, цм вдпщ пвіи 
ілрдйдкр нозпвярзйа пйуеіллы лаууі, 
ноавмрвмофіи гіяйщлмпрі, жкіулдллы 
укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі. 
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Наомгзвпя Вапзйщ Фдгмомвзф 
11 йзпрмнага 1941 о. у к. Пзоярзлі 
Пмйравпщкмї мбйапрі. У 1971 о. жа-
кілфзв ыозгзфлзи сакуйщрдр Кзїв-
пщкмгм гдоеавлмгм улівдопзрдру ік. 
Т. Г. Шдвфдлка (лзлі — Кзївпщкзи 
лауімлайщлзи улівдопзрдр ікдлі Та-
оапа Шдвфдлка). У рмку е омуі нм-
фав ноауыварз в Ілпрзрурі гдоеавз і 
ноава ік. В. М. Кмодущкмгм НАН 
Укоаїлз, гд мбіикав нмпагз праезп-
ра-гмпйіглзка, кмймгхмгм лаукмвмгм 
пнівомбірлзка, праохмгм лаукмвмгм 
пнівомбірлзка, номвіглмгм лаукмвмгм 
пнівомбірлзка, жавігувафа віггійу.  

Зі првмодлляк в Ілпрзрурі у 
1972 о. віггійу нмйірзкм-ноавмвзт 
номбйдк уноавйілля (лзлі – віггій 
номбйдк гдоеавлмгм уноавйілля ра 
агкіліпроарзвлмгм ноава) нмфайа 
акрзвлм омжвзварзпя лмва лаукмва 
гайужщ – гдоеавлд уноавйілля, жа-
плмвлзкмк якмї жапйуедлм вваеаєрщ-
пя гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсд-
пмо, фйдл-кмодпнмлгдлр НАН Укоаї-
лз Вікрмо Вапзйщмвзф Цвєркмв. 

Вікрмо Вапзйщмвзф укмкнйдкру-
вав уди проукруолзи нігомжгій райа-
лмвзрмы кмймггы. Піг имгм кдоів-
лзурвмк буйз ніггмрмвйдлі вігмкі 
жаоаж в Укоаїлі гмкрмоз ыозгзфлзт 
лаук ж нзралщ гдоеавлмгм уноавйіл-
ля і агкіліпроарзвлмгм ноава. Цд, 
жмкодка, В. Б. Авдо’ялмв, О. Ф. Алг-
оіикм, Р. А. Кайыелзи, Є. Б. Кубкм, 
Н. Р. Нзелзк, М. В. Оліцук, 
В. М. Сдйівалмв, В. Ф. Сіодлкм ра іл. 
Вмлз прайз мплмвмы лаукмвмї хкмйз 
гдоеавлмгм уноавйілля в Укоаїлі.  

З фапмк кмлмгоасіфлзкз ноауя-
кз номвіглзт вфдлзт віггійу буйа 
псмокмвала пзпрдка сулгакдлрайщ-
лзт і нозкйаглзт жлалщ ж могаліжа-
уіилм-ноавмвзт номбйдк гдоеавлмгм 
уноавйілля, цм лабуйа взжлалля в 
Укоаїлі як номвігла лаукмва хкмйа 
гдоеавлмгм уноавйілля. 

 Хаоакрдолмы мпмбйзвіпры гмп-
йігедлщ віггійу є нмпріила увага гм 
рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлзт апндкрів 
алайіжмвалмї номбйдкарзкз, хзомкд 
взкмозпралля гмпяглдлщ лд рійщкз 
ыозгзфлмї, а и сіймпмспщкмї, дкмлм-
кіфлмї, а ракме гдякзт ілхзт пндуіа-

йщлзт лаук. Нд взнагкмвм, цм мкод-
кі омжгійз, нозпвяфдлі гоулрмвлмку 
взпвірйдллы узт апндкрів, кіпрярщпя 
в упіт номвіглзт лаукмвзт ноауят 
віггійу нмфаркмвмгм ндоімгу, лапак-
ндодг у кмйдкрзвлзт кмлмгоасіят: 
«Смузайщлшд з гмпугаопрвдллм-
ноавмвшд апндкрш уноавйдлзя в 
СССР» (1978); «Эссдкрзвлмпрщ з 
кафдпрвм уноавйдлфдпкми гдярдйщлм-
прз (гмпугаопрвдллм-ноавмвми ап-
ндкр)» (1980); «Смвдохдлпрвмвалзд 
аннаоара гмпугаопрвдллмгм уноавйд-
лзя. Кмлпрзруузмллши апндкр» 
(1982); «Ддкмкоарзжаузя аннаоара 
уноавйдлзя» (1990). 

На нмфарку 70-т омків ноз 
омжв’яжаллі номбйдкз угмпкмлайдля 
уноавйілля лаомглзк гмпнмгаопрвмк 
ваейзвд кіпуд в лаукмвзт гмпйі-
гедллят віггійу вігвмгзймпщ нзрал-
ляк аврмкарзжауії могаліжауіилзт 
номудпів ла мплмві жапрмпувалля дйд-
кромллм-мбфзпйывайщлзт кахзл. 
Дмпйігеуыфз жажлафдлу номбйдка-
рзку В. Ф. Сіодлкм у 1975 о. жатзп-
рзв гзпдорауіы ла жгмбурря лаукмвм-
гм прундля калгзгара ыозгзфлзт 
лаук ла рдку «Оогалзжаузя з оажвз-
рзд нозлузнмв гдярдйщлмпрз вшфзп-
йзрдйщлшт удлромв, кмрмошд сулк-
узмлзоуыр в упймвзят АСУ», а у 
1976 о. взгала ілгзвігуайщла кмлмг-
оасія «Оогалзжаузмллм-ноавмвшд 
вмномпш гдярдйщлмпрз вшфзпйзрдйщ-
лшт удлромв, сулкузмлзоуыцзт в 
упймвзят АСУ» (1976). 

Сдодг взоіхайщлзт ндодгукмв 
угмпкмлайдлля гдоеавлмгм уноав-
йілля  нмпріила увага нозгійяйапщ 
алайіжу номбйдкарзкз сулкуімлайщ-
лм-проукруолмї могаліжауії уноавйіл-
пщкмгм аннаоару ра її ноавмвмгм жа-
бджндфдлля. Зажлафдлі нзралля вз-
пвірйывайзпщ у кмйдкрзвлзт ноауят 
віггійу, жмкодка, «Оогалзжаузя ан-
наоара гмпугаопрвдллмгм уноавйдлзя 
(проукруолм-сулкузмлайщлши ап-
ндкр)» (1985), «Аннаоар гмпугаопр-
вдллмгм уноавйдлзя: пмгдоеалзд 
гдярдйщлмпрз з могалзжаузмллшд 
проукруош» (1990), «Аннаоар гмпу-
гаопрвдллмгм уноавйдлзя: злрдодпш 
з гдярдйщлмпрщ» (1993) ра іл. 
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Подгкдрмк нмгйзбйдлмгм алайіжу 
прайз номудпз жкіулдлля гзпузнйілз 
уноавйілля, нмйінхдлля омбмрз ж 
кагоакз кдоівлзків, нмпзйдлля бм-
омрщбз іж быомкоарзжкмк ра ыозгз-
флмї вігнмвігайщлмпрі нмпагмвзт мпіб 
анаоару оагялпщкмгм гдоеавлмгм 
уноавйілля («Рукмвмгзрдйщ в анна-
оард гмпугаопрвдллмгм уноавйдлзя 
(могалзжаузмллм-ноавмвшд номбйд-
кш)» (1988) ра іл. 

Нанозкілуі 70-т омків у віггійі 
був жанмфаркмвалзи омжгйяг каймгм-
пйігеувалмї номбйдкарзкз пмуіайщ-
лзт ілрдодпів у гдоеавлмку уноав-
йіллі. Ундохд в оагялпщкіи ноавмвіи 
йірдоаруоі буйз омжкозрі кіпуд і омйщ 
пмуіайщлзт ілрдодпів у вжаєкмгії ж 
упіка мплмвлзкз кардгмоіякз і дйд-
кдлракз гдоеавлмгм уноавйілля, в 
рмку фзпйі і ж имгм нозлузнакз і 
кдрмгакз, сулкуіякз і кмкндрдлуі-
єы, уноавйілпщкзкз оіхдллякз і 
вігнмвігайщліпры в псдоі гдоеавлмгм 
уноавйілля. Ці гмпйігедлля гіпрайз 
вігмбоаедлля у ноауят В. Ф. Сіодл-
ка: «Помбйдка злрдодпа в гмпугаопр-
вдллмк уноавйдлзз» (1980); «Илрд-
одпш в пзпрдкд мплмвлшт злпрзрурмв 
пмвдрпкмгм гмпугаопрвдллмгм уноав-
йдлзя» (1982); «Обдпндфдлзд нозм-
озрдра мбцдгмпугаопрвдллшт злрд-
одпмв (могалзжаузмллм-ноавмвшд 
вмномпш)» (1987); «Илрдодпш - 
вйапрщ - уноавйдлзд» (1991); «Илрд-
одпш з вйапрщ» (2006). 

Наукмві жгмбуркз вфдлмгм буйз 
нмкйагдлі в мплмву гмкрмопщкмї гз-
пдорауії ла рдку «Тдмодрзфлі ном-
бйдкз смокувалля і одайіжауії ілрд-
одпів у псдоі гдоеавлмгм уноавйіл-
ля», яка буйа упніхлм жатзцдла у 
1984 о. Наукмвзи прунілщ гмкрмоа 
ыозгзфлзт лаук буйм нозпугедлм у 
1985 о. У 1982 о. имку нозпвмєлм 
вфдлд жвалля праохмгм лаукмвмгм 
пнівомбірлзка, а вфдлд жвалля ном-
сдпмоа - у 1997 о. 

Коік взцд жажлафдлзт лаукмвзт 
омбір, в якзт Вапзйщ Фдгмомвзф був 
аврмомк ра пніваврмомк, нмбафзйз 
пвір взгалля, нозпвяфдлі номбйдкак 
ноавмвмї гдоеавз, жакмллмпрі ра ноа-
вмнмоягку, вжаєкмжв’яжку ноава і 

гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, ноавм-
вмку кдталіжку одайіжауії кмлпрзру-
уіилзт ноав і мбмв’яжків гомкагял, а 
пакд: «Закмллмпрщ з ноавмнмоягмк в 
пмузайзпрзфдпкмк мбцдпрвд» (1976); 
«Рдайщлмпрщ ноав пмвдрпкзт гоае-
гал» (1983); «Смузайзпрзфдпкмд 
пакмуноавйдлзд лаомга» (1988); 
«Мдоа роуга - кдоа нмродбйдлзя» 
(1988); «Наузмлайщлая гмпугаопр-
вдллмпрщ пмыжлми одпнубйзкз» 
(1991); «Гомкагялпщкд пупнійщпрвм в 
Укоаїлі: номбйдкз пралмвйдлля» (у 
пніваврмопрві, 1997); «Сзпрдкарзжа-
уія жакмлмгавпрва Укоаїлз: номбйд-
кз ра ндопндкрзвз вгмпкмлайдлля» 
(у пніваврмопрві, 2003); «Закмлліпрщ: 
рдмодрзкм-ноавмві номбйдкз гмпйі-
гедлля ра вномвагедлля» (у пнівав-
рмопрві, 2004); «Помбйдкз одайіжауії 
ноав і пвмбмг йыгзлз ра гомкагялз-
ла в Укоаїлі» (у пніваврмопрві, 2007); 
«Гмпугаопрвм: гдкмкоарзфдпкмд, ноа-
вмвмд, пмузайщлмд (Офдокз. Дзпкуп-
пзмллшд вмномпш)» (2013); «Акруа-
йщлшд номбйдкш пмводкдллми Укоа-
злш (ноавмвми апндкр)» (2017) ра  
іл.  

В. Ф. Сіодлкм акрзвлм і рвмофм 
ноауывав лаг номдкрмк Кмлуднуії 
пугмвмї одсмокз в Укоаїлі, нубйіку-
ыфз лаукмвм мбґоулрмвалі номнмжз-
уії цмгм одсмокувалля пугмвмї вйа-
гз у номвіглзт ндоімгзфлзт взгал-
лят, жмкодка:  Офдодглми номдкр 
жакмла м пугмуромипрвд зйз нйал 
нмйлми кмооукнзомваллмпрз пугдб-
лми пзпрдкш Укоазлш // Гмймп 
Укоаїлз. – 14 бдоджля 2009 о.; Ддякі 
номбйдкз одсмокувалля пугмвмї 
вйагз в Укоаїлі // Поавм Укоаїлз. – 
2010. - № 5; Сугмва вйага: нмроібла 
нозлузнмвм лмва кмлуднуія одсмо-
кувалля // Гмймп Укоаїлз. – 13 кві-
рля 2010 о.; Сугмва пзпрдка Укоаїлз 
нмродбує гмкмоіллмгм оагзкайщлмгм 
одсмокувалля // Поавм Укоаїлз. – 
2012. - № 8.; Нітрм лд кмед бурз 
пуггды у вйапліи пноаві. Чмку е 
Взцзи гмпнмгаопщкзи пуг кмед? // 
Гмймп Укоаїлз. - 23 йырмгм 2013 о.; 
// Пом лдвігвмомрліпрщ нмкаоалля 
пуггів жа лджакмллі оіхдлля // Гмймп 
Укоаїлз. – 7 вдодпля 2013 о. рмцм. 
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Наукмвіи рвмофмпрі В. Ф. Сіодл-
ка жавегз нозракаллд могаліфлд 
нмєглалля ноавмвзт номбйдк Укоаї-
лз іж гмпвігмк жаоубіелзт коаїл, цм 
гає имку жкмгу гмпйігеуварз рдмод-
рзкм-нозкйаглі номбйдкз гдоеавз і 
ноава, ілрдодпу і вйагз, гдоеавз і 
мпмбзпрмпрі, гдкмкоарії і быомкоарії, 
одсмок ра кмлроодсмок, пурліпрщ і 
номявз йыгпщкмгм взкіоу нмйірзкз і 
ноава. 

Вапзйщ Фдгмомвзф лджкіллм 
пнмвігує правйдлля гм йыгзлз як гм 
взцмї пмуіайщлмї уіллмпрі, нмвагу гм 
її гіглмпрі ра лдвіг’єклзт ноав і пвм-
бмг. Зажлафдла моієлрауія є нозра-
каллмы лд йзхд имгм лаукмвіи нм-
жзуії. Такзк віл нмпрає нмвпякгдллм 
ндодг йыгщкз оіжлмгм оалгу - віг 
ндодпіфлмгм гомкагялзла гм кіліпр-
оа.  

Ймку влуроіхлщм вйапрзва нмр-
одба нмпріилм алайіжуварз пкйаглі, 
пундодфйзві номудпз пугмвмї одсмо-
кз ра нозфзлз їт нмймвзлфармпрі и 
лднмпйігмвлмпрі, а ракме хйятз їт-
лщмгм нмгмйалля. Віл нмпріилм ндод-
буває у нмхуку кмейзвмпрди нмєг-
лалля дкмлмкіфлзт ндодрвмодлщ іж 
пмуіайщлзкз, впралмвйдлля оівлмва-
гз кіе гдкмкоарзфлзкз ілпрзруракз 
ра пзйщлмы гдоеавлмы вйагмы, нйа-
лувалляк ра озлкмк, нозварлмы ра 
гдоеавлмы вйапліпры, дкмлмкіфлмы 
дсдкрзвліпры ра пмуіайщлмы пноавд-
гйзвіпры. Тме лд взнагкмвм Вапзйщ 
Фдгмомвзф бдод акрзвлу уфапрщ у 
смокуваллі пуфаплмї гмкрозлз гдо-
еавлм-ноавмвмгм омжвзрку Укоаїлз, 
гдкмкоарзжауії нмйірзфлмї ра ноавм-
вмї пзпрдкз. 

З 1998 о. нм 2002 о. - лаомглзи 
гднурар Укоаїлз III пкйзкалля. Гм-
ймва Кмкірдру Вдотмвлмї Рагз Укоа-
їлз ж нзралщ ноавмвмї нмйірзкз 
(1998–2000), нмрік фйдл Кмкірдру ж 
ноавмвмї нмйірзкз. З 2002 о. нм 
2006 о. - лаомглзи гднурар Укоаїлз 
IV пкйзкалля, жапрунлзк Гмймвз 
Кмкірдру ж нзралщ ноавмвмї нмйірз-
кз.  

З 2007 о. і гм пщмгмглі - гмймв-
лзи лаукмвзи пнівомбірлзк віггійу 
рдмоії гдоеавз і ноава Ілпрзруру 

гдоеавз і ноава ік. В. М. Кмодущкм-
гм НАН Укоаїлз.  

Вапзйщ Фдгмомвзф мбоалзи фйд-
лмк кмодпнмлгдлрмк НАН Укоаїлз у 
1996 о., гіиплзк фйдлмк (акагдкі-
кмк) Акагдкії ноавмвзт лаук Укоаї-
лз (лзлі - Науімлайщла акагдкія 
ноавмвзт лаук Укоаїлз) - у 1993 о. 

Боав уфапрщ у омжомбуі фзпйдл-
лзт номдкрів жакмлів Укоаїлз, жмк-
одка, «Пом пугмупроіи» (2002), «Пом 
лаомглд нігнозєкпрвм», «Пом лаукм-
вм-рдтліфлу нмйірзку», Гмпнмгаопщ-
кмгм кмгдкпу Укоаїлз, а ракме лзжкз 
ілхзт жакмлмномдкрів ж нзралщ пугм-
вм-ноавмвмї одсмокз, жатзпру ноав 
йыгзлз рмцм.  

Вапзйщ Фдгмомвзф Сіодлкм втм-
гзв гм пкйагу багарщмт гдоеавлзт 
кмкіпіи ж нзралщ гдоеавлм-ноавмвзт 
одсмок: Ддоеавлмї кмкіпії ж номвд-
гдлля в Укоаїлі агкіліпроарзвлмї 
одсмокз, Кмкіпії ж ніггмрмвкз жкіл 
гм Кмлпрзрууії Укоаїлз, кмкіпіи ж 
пугмвм-ноавмвмї одсмокз, Науімла-
йщлмї кмлпрзрууіилмї оагз, Кмкіпії ж 
нзралщ ноавмпуггя Кмлпрзрууіилмї 
Апакбйдї.  

В. Ф. Сіодлкм жгіиплыє акрзвлу 
омбмру ж ніггмрмвкз лаукмвзт кагоів. 
Піг имгм лаукмвзк кдоівлзурвмк 
жатзцдлм 5 гмкрмопщкзт і 10 калгз-
гарпщкзт гзпдорауіи. Нзлі Вапзйщ 
Фдгмомвзф втмгзрщ гм пкйагу пндуі-
айіжмвалмї вфдлмї оагз Д 26.236.03 
Ілпрзруру гдоеавз і ноава ік. 
В. М. Кмодущкмгм НАН Укоаїлз.  

Помсдпмо В. Ф. Сіодлкм є фйд-
лмк одгакуіилзт кмйдгіи ракзт вз-
галщ: «Алрмймгія укоаїлпщкмї ыозгз-
флмї гуккз: у 10 р.» (2002–2005); 
«Юозгзфла длузкймндгія: у 6 р.» 
(1998–2004); «Вдйзкзи длузкймнд-
гзфлзи пймвлзк: ыозгзфлзи пймв-
лзк» (2007, 2012), а ракме оагз нм-
фдплзт фйдлів honoris causa ыозгзф-
лмгм еуолайу «Поавм Укоаїлз» і 
одгакуіилзт кмйдгіи фапмнзпів 
«Айщкалат ноава», «Ддоеава і ноа-
вм», «Поавмва гдоеава», «Поавмвд 
одгуйывалля дкмлмкікз» ра іл.  

За акрзвлу уфапрщ у жакмлмрвмо-
фіи гіяйщлмпрі, омжомбуі кмлуднуіи ра 
ніггмрмвуі номдкрів жакмлів Укоаїлз 
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у 1993 о. В. Ф. Сіодлку нозпвмєлм 
нмфдплд жвалля «Запйуедлзи гіяф 
лаукз і рдтлікз Укоаїлз». Вігжлафд-
лзи Подкієы ікдлі Д. З. Малуїйщпщ-
кмгм Науімлайщлмї акагдкії лаук 
Укоаїлз жа узкй омбір ж акруайщлзт 
нзралщ рдмоії і ноакрзкз оагялпщкмгм 
гдоеавлмгм уноавйілля в укмват 
жоіймгм пмуіайіжку (1985), лагмом-
гедлзи Пмфдплмы гоакмрмы Вдотм-
влмї Рагз Укоаїлз, йауодар Подкії 
ікдлі Яомпйава Мугомгм жа взгарлі 
гмпяглдлля в лаукмвм-гмпйіглзущкіи 
гіяйщлмпрі ж номбйдк ноавмжлавпрва 
(2007) рмцм. 

Поауыыфз лджкіллм нмлаг фмрз-
оз гдпярзйірря в Ілпрзрурі гдоеавз і 
ноава ік. В. М. Кмодущкмгм НАН 
Укоаїлз, Вапзйщ Фдгмомвзф Сіодлкм 
кмозпруєрщпя жапйуедлмы нмвагмы 
пдодг кмйдг, кдоівлзурва, упіт, трм 
имгм жлає. Цы нмвагу віл жапйуезв 
пакмвіггалмы пукйіллмы ноауды, 
взпмкзк номсдпімлайіжкмк, нозлуз-
нмвіпры, а мпмбйзвм — пвмїкз йыг-
пщкзкз якмпрякз: гмрмвліпры взпйу-
тарз, нігрозкарз и гмнмкмгрз, цзоі-
пры у рмваозпщкзт прмпулкат і вз-
кйыфлмы гмбомнмоягліпры. 
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