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ПРОГРАМА 
 

 
 
 
9:30 – 09:45 

 
 
  

Вітальні слова 

Володимир БУРДІН 
декан юридичного факультету 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка 

Кшиштоф КОЗМІНСЬКІ 
Центр польських правових наук  
Варшавського університету, 
Факультет права та адміністрації 

Віталій КОСОВИЧ 
завідувач кафедри теорії та філософії права 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка 

 
 
 
Сесія 
09.45-11.30 

Модератор: Святослав ДОБРЯНСЬКИЙ 

Віталій КОСОВИЧ 
Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка 

Поєднання теорії та практики – новий підхід 
до вивчення загальнотеоретичних правових 
дисциплін (досвід кафедри теорії та 
філософії права юридичного факультету 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка)  

Світлана БОБРОВНИК 
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

Юридична антропологія: еволюція та 
сучасний статус 

Кшиштоф КОЗМІНСЬКІ 
Міхал ЯБЛОНСЬКІ 
Варшавський університет 

Право та економіка в Польщі – сучасний 
стан та перспективи 

Дмитро ГУДИМА 
Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка 

Штучний інтелект: нові виклики для теорії 
права 
  

Василь КОСТИЦЬКИЙ 
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

Норма права: соціальний феномен як вічний 
двигун 

Матеуш ПЕКАЛА 
Єзуістський Університет 
Ігнатіанум в Кракові 

Політика права та правова політика – 
перспективи правотворчості 

11.30-12.00 Кава-брейк 

 
 
 
Сесія 
12.00-14.00 

Модератор: Кшиштоф КОЗМІНСЬКІ 

Пйотр ЕКХАРДТ  
Ягелонський університет 
(Краків) 

Між теорією права та історією права. 
Дослідження еволюції соціалістичної правової 
традиції у Польщі 

Святослав ДОБРЯНСЬКИЙ 
Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка 

Перспективні напрямки досліджень 
Львівської лабораторії досліджень 
теоретичних проблем прав людини 

Тетяна ПОДОРОЖНА 
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича 

Соціальна природа права та суспільний 
порядок (концепція "живої практики" за Є. 
Ерліхом) 



Тарас ДІДИЧ  
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

Комунікативно-інституційна основа 
пізнання факторів правоутворення 

Філіп ЧУНЧИК 
Варшавський університет 

Горизонтальні структурні формування у 
Польській правовій академії. Декілька зауваг 
щодо молодіжної наукової діяльності 

Ольга БОГДАН 
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

Перспективи застосування підходу 
Law&Economics в юридичній науці та 
практиці України 

Назар СТЕЦИК 
Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка 

Запровадження прецедентної практики в 
діяльність Верховного Суду в Україні 

14:00-15:00 Обід (Університетська їдальня) 

 
Сесія 
15.00-17.00 

Модератор: Тарас ДІДИЧ 

Світлана ДУДАР 
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

Від пострадянської теорії права до теорії 
права сучасної України: зростання значення 
образу людини у правовому мисленні юриста 

Руслана ГАВРИЛЮК 
Чернівецький національний 
університет імені Юрія 
Федьковича 

Концепція правопізнання Є. Ерліха: спогади 
про майбутнє 
 

Ірина КОСТИЦЬКА 
Інститут законодавства 
Верховної Ради України 

Правовий статус члена парламенту в 
національній та зарубіжній науці: питання 
теорії 

Юрій НИЧКА 
Львівський національний 
університет імені Івана 
Франка 

Правова система та правова політика 

Ольга КОБАН 
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

Імперативно-атрибутивні переживання як 
джерела «живого права 

Юлія МУДРИК 
Національна академія 
внутрішніх справ (Київ) 

Принцип «проєвропейського» тлумачення 
законодавства в Польщі після вступу до 
Європейського Союзу в контексті 
євроінтеграційних прагнень України 

Анна НАСТАВНА 
Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

Пізнавальний потенціал антрополого-
комунікативного методологічного підходу до 
вивчення права як самостійної категорії 

17:00 Екскурсія «Музей Університету» 
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аспірант, асистент кафедри теорії та філософії права, 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

6.  ДІДИЧ Тарас 
tarasdid@ukr.net 
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Центрально- та Східно-європейської мережі вчених-
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12.  КОЗМІНСЬКІ Кшиштоф 
k.kozminski@wpia.uw.edu.pl 

доктор права, доцент кафедри історії політичних та 
правових учень, Факультет права та адміністрації, 
Варшавський університет, заступник директора Центру 
польських правових наук, Президент Лабораторії «Право 
та економіка» 
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доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри 
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університет імені Івана Франка 

14.  КОСТИЦЬКА Ірина кандидат юридичних наук, старший науковий 
співробітник, завідувач сектору експертних робіт відділу 
проблем розвитку національного законодавства, 
Інститут законодавства Верховної Ради України  

15.  КОСТИЦЬКИЙ Василь 
v.kostytsky@yahoo.com 
 

академік Національної академії правових наук України, 
доктор юридичних наук, професор кафедри теорії права 
та держави Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка 
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доктор права, викладач кафедри публічної політики та 
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правових наук 
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