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ТЯЧІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР ІЗ ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА 

 
10 жовтня 2009 року на Тячівщині (Закарпат-

тя) започатковано міжнародний семінар із філо-
софії права, який було присвячено темі «Теорія і 
практика права: інтегративний дискурс».  

Ідея заходу – довільне висококваліфіковане 
філософське обговорення (дискурс) актуальних 
теоретичних і практичних питань права в нефор-
мальній обстановці.  

З-поміж найбільш актуальних філософсько-
правових проблем, обговорених на першому ко-
локвіумі, були питання праворозуміння як домі-
нанти правосвідомості та особливостей здійс-
нення правосуддя, які розглядалися в контексті 
правової традиції українського народу. 

До участі в заході запрошено як теоретиків, так 
і практиків: відомих спеціалістів із провідних 
центрів юридичної науки та освіти країни та світу, 
перспективних молодих учених-юристів і філосо-
фів, які займаються філософією та теорією права.  

Під час колоквіуму також презентовано коле-
ктивну монографію «Філософія правосуддя: фі-
лософське та теоретичне осмислення». Моно-
графію нещодавно видано і вперше презентовано 
в Україні після Всесвітнього конгресу Міжнаро-
дної асоціації філософії права та соціальної філо-
софії в Пекіні (15-20 вересня 2009 року) колекти-
вом молодих учених-юристів у рубриці Бібліоте-
ки міжнародного часопису «Проблеми філософії 
права» (А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. Ло-
бода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. Ра-
бінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба / 
(Відп. ред. В. С. Бігун)). 

Започаткований Тячівський міжнародний се-
мінар із філософії та права планується зробити 
традиційним. З-поміж ідей – провести наступний 
захід за підтримки провідних наукових юридич-
них центрів як Закарпаття, так і загалом країни – 
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України. 
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Сообщение о проведенном международном Тячевском международном семинаре по философии и 
праву (11 октября 2009 года). 
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