НДІ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
НАПрН УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ
ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

КАФЕДРА
ТЕОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

ІІІ МІЖНАРОДНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ
“Права людини:
філософські, теоретико-юридичні та соціологічні виміри”
(за участі представників
Люблінського та Вроцлавського університетів)

14 листопада 2019 р., м. Львів

Програма

Організаційний комітет Круглого столу
Співголови:
П. Рабінович,
д.ю.н., професор,
завідувач Львівською лабораторією
прав людини і громадянина,
академік НАПрН України

В. Косович,
д.ю.н., завідувач кафедри
теорії та філософії права
Львівського національного
університету імені Івана Франка

Члени оргкомітету:
С. Добрянський, к.ю.н., доцент кафедри теорії та філософії права;
Н. Раданович, к.ю.н., доцент кафедри теорії та філософії права;
Н. Стецик, к.ю.н., доцент кафедри теорії та філософії права;
А. Наконечна, асистент кафедри теорії та філософії права.

Робочі мови : українська, польська

Регламент:
Орієнтовний час доповіді – до 15 хв.
Виступ у дискусії – до 10 хв.

Реєстрація учасників – з 09:30 до 10:00 в ауд. 409 (4 поверх)

Частина перша. «Щастя і право»
Модератори: В. Косович, B. Liżewski
(10:00 – 14:00)






Орієнтовні питання для обговорення:
Щастя і буттєві права людини
Прагнення до щастя і правові потреби людини
Щастя і правовий досвід
Юридичне забезпечення права на щастя: можливості і межі
Щастя і правовий прогрес


П. Рабінович (м .Львів) – Феномен щастя крізь призму погребово-праволюдинного
підходу.
С. Бобровник (м. Київ) – Право на щастя в аспекті антрополого-комунікативного
підходу до дослідження.
З. Ромовська (м. Львів) – Щастя: стан чи мить?
С. Максимов (м. Харків) – Людська гідність і щастя у правовому дискурсу.
С. Рабінович (м .Львів) – Конституційне право на щастя – юридична міфологема
чи забезпечувана державою можливість?
Р. Eckhardt (м. Вроцлав) – The Spatial Planning Law and the Urban People’s Right to
Happiness (Закон про просторове планування та право міських людей на щастя).
В. Бігун (м. Київ) – Правові гормони щастя.
Д. Гудима (м. Київ) – Чи робить щасливішою людину її право на прагнення до
щастя?
F. Cyuńczyk (м. Вроцлав) – Are the digging up the past and the right for proper
remembering elements of social happiness? A few remarks on the Spanish and Basque
legislators motives for the adoption of the memory laws (Чи існує дослідження
минулого і право на належне запам'ятовування елементів соціального щастя? Кілька
зауважень щодо іспанських та баскських законодавчих мотивів прийняття законів
про пам'ять).
О. Мікічурова (м.Київ) – Счастье и право.
В. Семків (м. Львів) – Право на щастя як історико-правове поняття.
М. Пришляк (м. Львів) – Держава щастя: чи може держава зробити людей
щасливими (роздуми на тему та коментарі до фільму «У пошуках щастя»).
Підведення підсумків з обговорення питань І частини Круглого столу.
Перерва на обід –13:00-14:00.

Частина друга. «Актуальні праволюдинні проблеми»
Модератори: С.Бобровник, Н.Стецик
(15:00 – 18:00)
B. Liżewski (м. Люблін) – Aksjologiczny poziom standartow ochrony praw czlowieka –
konieczna dyskrecjonalnosc Trybunalu w Strasburgu (Аксіологічний рівень стандартів
прав людини - необхідний розсуд Суду в Страсбурзі).
А. Koman (м. Люблін) – The general clauses in the European Convention of Human
Rights (Загальні положення Європейської конвенції про права людини).
О. Стовба (м. Харків) – Тілесність як онтологічна основа правового досвіду.
Н. Сатохіна (м. Харків) – Феноменологія правового досвіду: основні мотиви і
напрямки запитування
О. Герасимів (м. Львів) – Вплив практики Європейського суду з прав людини на
вдосконалення правозахисних гарантій в Україні (основні результати дослідження).
Н. Стецик (м. Львів) – Акти м’якого права Європейського Союзу щодо прав
людини у зовнішній політиці.
А. Держипільська (м. Львів) – Проект Конвенції про запобігання та заборону
злочинів проти людяності: виклик сьогодення чи повернення до ідей професора
Лаутерпахта?
А. Наконечна (м.Львів) – Зумовленість людськими потребами та інтересами
правоутворення та національної правотворчої діяльності.
N. Kurek (м. Люблін) – Partnerstwo publiczno – prywatne jako przejaw prawa do
rozwoju (Публічно-приватне партнерство як прояв права на розвиток
S. Pilipiec (м. Люблін) – Prawo do mediacji jako prawo człowieka (Право на медіацію
як право людини).
О. Панкевич (м. Львів) – Філософське підгрунтя прав національних меншин: деякі
сучасні підходи.
M. Paździora. (м. Вроцлав) – Minor jurisprudence and legal education (Мінімальна
юриспруденція та юридична освіта).
І. Бесага (м. Львів) – Екзистенційне і соціальне в природному праві Вернера
Майхофера.
П. Мирцало (м. Львів) – Праворозуміння як фундамент загальної теорії прав
людини.
С. Максимович (м. Львів) – Проблематика прав і свобод людини у філософії
Григорія Сковороди.
Підведення підсумків з обговорення питань ІІ частини Круглого столу.

УЧАСНИКИ
ІІІ МІЖНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ
1. І. Бесага – аспірант кафедри теорії та історії держави і права, конституційного
та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх
справ, e-mail: animespirit12@ukr.net
2. В. Бігун – к.ю.н., магістр права (США), магістр кіномистецтва (ЄС), науковий
співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, епошта: VSBihun@gmail.com.
3. С. Бобровник – д.ю.н., професор, завідувач кафедрою теорії права та держави
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, e-mail:
bobrovnyk.sv@gmail.com.
4. О. Герасимів – ассистент кафедри медичного права ФПДО Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького, e-mail:
oharasymiv@ukr.net.
5. Д. Гудима – к ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та філософії права
Львівського національного університету імені Івана Франка, e-mail:
dmytro.hudyma@gmail.com.
6. А. Держипільська – аспірант кафедри теорії та філософії права
Львівськогонаціонального університету імені Івана Франка, e-mail:
derzhypilska@ukr.net.
7. Р. Eckhardt – PhD, голова Національного Наукового Центру, керівник
науково-дослідного проекту у Центрі юридичної освіти та соціальної теорії
Вроцлавського університету, e-mail: piotr.eckhardt@gmail.com.
8. А. Koman – аспірант кафедри теорії та філософії права Люблінського
університету
імені
Марії-Кюрі
Склодовської,
e-mail::
angelikakoman@gmail.com.
9. N. Kurek – аспірант кафедри теорії та філософії права Люблінського
університету
імені
Марії-Кюрі
Склодовської;
e-mail:
nataliamalgorzatakurek@gmail.com.
10. B. Liżewski – професор кафедри теорії та філософії права Люблінського
університету
імені
Марії-Кюрі
Склодовської,
e-mail:
bartoz.lizewski@poczta.umcs.lublin.pl.
11. С. Максимов
– д.ю.н., професор кафедри теорії і філософії права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, e-mail:
s_maximov@ukr.net.
12. С.Максимович – магістр права, e-mail: mealvivu@gmail.com.
13. П. Мирцало – аспірант кафедри теорії та філософії права Львівського
національного університету імені Івана Франка, e-mail: dubaspavlo@gmail.com.

14. О. Мікічурова
– к.ю.н. доцент Національного університету «КиєвоМогилянська академія, e-mail: olga_mikichurova@yahoo.com.
15. А. Наконечна – асистент кафедри теорії та філософії права Львівського
національного
університету
імені
Івана
Франка,
e-mail;
anna.nakonechna@gmail.com.
16. О. Панкевич – к.ю.н., доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін
Львівського державногог
університету внутрішніх справ,
e-mail:
pankevych9@gmail.com.
17. М. Пришляк – магістр права, молодший науковий співробітник Львівської
лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та
місцевого самоврядування НАПрН України.
18. M. Paździora. – PhD, директор Центру юридичної освіти та соціальної теорії,
Вроцлавський університет, e-mail:michal.pazdziora@uwr.edu.pl
19. S. Pilipiec – PhD, кафедра теорії та філософії права Люблінського
університету імені Марії-Кюрі Склодовської), електронна пошта:
slawomir.pilipiec@poczta.umcs.lublin.pl.
20. П. Рабінович – д.ю.н., професор, завідувач Львівською лабораторією прав
людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого
самоврядування, академік НАПрН України, e-mail: rmpetro2009@gmail.com
21. С. Рабінович – д.ю.н., професор кафедри конституційного права Львівського
національного університету імені Івана Франка, e-mail: serg_rabin@yahoo.com.
22. З. Ромовська – д.ю.н., Заслужений професор Львівського національного
університету імені Івана Франка.
23. Н. Сатохіна – к.ю.н., асистентка кафедри теорії і філософії права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, e-mail:
nataliasatokhina@gmail.com.
24. В. Семків – к.ю.н., доцент кафедри теорії та філософії права Львівського
національного університету імені Івана Франка, e-mail: semkiv63@gmail.com
25. Н. Стецик – к.ю.н. , доцент кафедри теорії та філософії права Львівського
національного
університету
імені
Івана
Франка,
e-mail:
nazariy.stetsyk@lnu.edu.ua.
26. О. Стовба – д.ю.н., адвокат Харківської обласної колегії адвокатів.
27. F. Cyuńczyk – PhD, науковий співробітник Центру юридичної освіти та
соціальної теорії, Вроцлавський університет, e-mail filip.cyunczyk@gmail.com.

