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Н

ародився в смт Покровському Покровського району Дніпропетровської області в сім’ї Миколи
Івановича (будівельник) та Лідії Миколаївни (бухгалтер). Навчався в Покровській середній школі № 1.
Хоча в родині В. М. Сокури не було фахових юристів,
та він усе ж вирішив опановувати цю професію. Завдяки
цілеспрямованості, завзятості та наполегливості, що були
закладені в його свідомість батьками ще з дитячих років,
вступив на юридичний факультет Запорізького національного університету. Також визначальним фактором під час
вибору майбутньої професії став приклад його близького
друга, який на той час вже здобував юридичну освіту.
Віктор Миколайович із ностальгією згадує роки навчання і викладачів. Великий внесок у його особистісне
становлення зробили: Т. О. Коломоєць, Т. А. Денисова,
О. П. Бичківський, О. Г. Бондар, В. П. Єна, М. Й. Коржанський, А. І. Лохматова, Л. Г. Удовик, А. М. Середа,
В. В. Васильченко. Мудрі настанови майстерних педагогів
альма-матер не втрачають своєї актуальності й досі.
Як зазначає В. М. Сокура, що хтось колись дуже влучно
сказав: «Університетські роки — найкращі роки», і тому
з особливою теплотою згадує всі етапи навчання на юридичному факультеті. Це, безперечно, і початок студентського
життя — коли вперше переступив поріг п’ятого корпусу, де
розташовано юридичний факультет Запорізького національного університету. І перший дотик до величавих колон при вході до корпусу, які завжди нагадували колони
сенату Римської імперії. І перший розклад із зазначенням
номеру групи 6117-1. І запах першої аудиторії, що гостинно
відчинила перед студентами свої двері. І перші лекційні та
практичні заняття. І той ні з чим незрівнянний «холодок»
у грудях перед першим іспитом першої студентської сесії…
А ще життя в гуртожитку, перша стипендія, спеціалізовані виробничі практики, курсові роботи, «екватор», державні іспити, написання дипломної роботи «бакалавра»,
а потім і «спеціаліста».
Здається, що це все було тільки вчора…
Але, мабуть, все ж таки одним із найяскравіших спогадів, що назавжди залишаться у студентській пам’яті, є внутрішня виробнича практика після закінчення І курсу, яка
проводилася на базі відпочинку Запорізького національного університету «Славутич» в смт Кирилівка, що розташована на мальовничому узбережжі Азовського моря. Там
вчорашні першокурсники займалися підготовкою бази
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відпочинку до прийому гостей. Віктор Миколайович згадує, як о п’ятій ранку виїжджали автобусом до місця призначення. Група юних хлопців та дівчат, які вже провчилися
разом рік, на практиці познайомилися ще ближче, а за два
тижні стали справжніми друзями. Це були приємні романтичні моменти: вдень студенти працювали, не покладаючи
рук, а ввечері, не відчуваючи втоми, насолоджувалися піснями під гітару, багаттям і веселими розмовами до світання.
Саме тоді було закладено міцний фундамент студентської
дружби, яка триває і сьогодні. В. М. Сокура зазначає, що незважаючи на те, що багато його одногрупників зараз проживають як за кордоном, так і в інших куточках України, вони
все ж таки знаходять час і можливість зустрітися. Не завжди
в повному складі, але регулярно. На всіх зустрічах панує неймовірна атмосфера, де відверто можна поділитися успіхами та досягненнями, отримати підтримку та цінні поради.
В 2017 р. виповнилося 15 років, як Віктор Миколайович став
випускником Запорізького національного університету.
Сьогодні він за можливості підтримує зв’язок з університетом. Найчастіше буває на юридичному факультеті,
адже там працюють його добрі друзі та колеги.
Свій трудовий шлях В. М. Сокура розпочав одразу після
закінчення навчального закладу. З жовтня 2002 р. він працює в ТОВ «Моліс: спершу — на посаді юриста, незабаром —
провідного юриста, а вже згодом очолив юридичний відділ
Групи компаній «Моліс». Віктор Миколайович зумів згуртувати навколо себе команду однодумців-професіоналів.
У своїй роботі керується переконанням, що будь-яку справу
слід доводити до кінця і працювати на повну силу.
Зробивши остаточний професійний вибір на користь
юриспруденції, В. М. Сокура відчув потребу в розширенні
професійних горизонтів і поповненні бази професійних
знань. Тому в 2010 р. він вступив на заочне відділення Академії адвокатури України і вже у 2011 р. отримав освітній
ступінь магістра.
Наприкінці 2010 р. отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.
В людях Віктор Миколайович найбільше цінує чесність, доброзичливість та відповідальність. Він впевнений,
що важливо розвивати позитивне мислення, аби вміти насолоджуватися життям.
У житті керується золотим правилом моральності Іммануїла Канта: «Треба завжди ставитися до іншої людини так,
як би ти хотів, щоб вона ставилася до тебе».

