
Власенко Валерій Миколайович.  

          Викладає  дисципліни:  

- етнографія,  

- загальна історія держави і права,  

- історія держави і права України. 

          Закінчив історичний факультет Харківського державного університету 

(нині Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна).  

     З 1991 р. –ст. лаборант, завідувач навчально-методичним кабінетом, 

асистент, ст. викладач, доцент кафедри українознавства, 2003-2008 рр. –

завідувач кафедри історії, 2015-2016 рр. – завідувач кафедри теорії та історії 

держави і права СумДУ. 

20 листопада 1998 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 

64.051.10 в Харківському державному університеті захистив дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 

07.00.01 «Історія України» на тему «Кредитна кооперація Лівобережної 

України другої половини XIX – початку XX ст.». 

У 2009-2012 рр. навчався у докторантурі Київського національного 

університеті ім. Т. Шевченка. 

Сфера наукових інтересів – міжвоєнна українська еміграція в Європі, 

історія кооперації, регіональна історія. 

Автор близько 300 наукових і навчально-методичних праць, 

опублікованих у зарубіжних (Болгарія, Німеччина, Польща, Румунія, Сербія, 

Чехія, США) та вітчизняних виданнях, близько 600 статей в енциклопедично-

довідкових виданнях та пресі.  

Автор, співавтор, укладач книг «Сумщина в іменах: енциклопедичний 

довідник», «Суми. Вулицями старого міста: історико-архітектурний альбом», 

«Я ще вернусь… Олександр Олесь і Білопільщина», «Василь Филонович. 

Березневі дні Карпатської України», «Листи Костя Мацієвича до Симона 

Петлюри (1920-1923 рр.)», «Бородаєвський Сергій Васильович: Короткий 

біобібліографічний покажчик», «Борис Кириллович Мигаль: воспоминания, 

документы, материалы», «Anchetat de SMERȘ: asul SSI și liderul emigrației 

ucrainene din România în dosarele SBU, 1944-1947» (Cluj-Napoca, Румунія), 

«Уродженці Сумщини – учасники Української революції 1917-1921 рр.» та ін. 

Член редколегії енциклопедичного довідника «Сумщина в іменах», 

«Книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Сумська область», 

«Зводу пам’яток історії та культури України: Сумська область», фахових 

журналів «Сумська старовина», «Зовнішні справи» (Київ) та «Європейські 

історичні студії» (Київ), науковий редактор книги «Прокуратура Сумщини: 

історія та сучасність», голова журі Всеукраїнської учнівської олімпіади 

(обласний тур) з історії (2005-2008), заступник голови обласної краєзнавчої 



вікторини «Сумщина» (2008). У 2005-2012 рр. був головним редактором 

Сумського історико-архівного журналу. 

Співорганізатор виставок «Шевченківські дні української еміграції: 

афіші, запрошення, оголошення, програми» у Сумському обласному прес-клубі 

(2010) та Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського у Києві (2013). 

Разом з Президентом України провів всеукраїнський урок пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933 рр. (Харків,19 листопада 2008 р.). 

Співорганізатор міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій: 

«Україністика і світ» (Белград, Сербія, 2016), «Особистість, суспільство, 

держава: проблеми минулого і сьогодення: матер» (Суми, 2014, 2016 р.), 

«Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, 

перспективи» (Суми, 2015, 2017-2019). 

Лауреат ІІ премії у галузі україністики Фонду Воляників-Швабінських 

при Фундації Українського вільного університету в Нью-Йорку (2006), ХІІ 

Київського Міжнародного фестивалю документальних фільмів «Кінолітопис – 

2013», Сумської обласної літературно-краєзнавчо-мистецької премії (2017), 

переможець всеукраїнських конкурсів науково-пошукових робіт «Голодомор 

1932-1933 рр. Україна пам’ятає» (2007) та «Голодомор 1932-1933 рр. в Україні. 

Пам’ять народу» (2008).  

Нагороджений дипломами Президента України, Почесними грамотами 

Міністерства освіти і науки України, Українського інституту національної 

пам’яті, голови Сумської обласної державної адміністрації, Сумського міського 

голови, подякою Національної спілки краєзнавців України. 

Член Національної спілки краєзнавців України, правління Наукового 

товариства історії дипломатії та міжнародних відносин. Науковий керівник 5 

студентів-переможців та призерів всеукраїнських конкурсів науково-

пошукових робіт у галузях: «Історичні науки» та «Історія і теорія культури». 

Тв.: Власенко Валерій Миколайович: Бібліографічний покажчик (до 50-

річчя від дня народження) / Упоряд. В. А. Нестеренко; передмова І. Б. Матяш. – 

Суми, 2009 . – 84 с. 

 


