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ТОЧНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА ВИМОГА ДО
ЗМІСТУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ
АКТІВ
У юридичній літературі завжди
приділялася значна увага точності закону, яка
не втрачає актуальності й на сучасному етапі.
М. І. Панов вказує, що поняття «точність», яке
широко використовується у філософії,
включає в себе гносеологічний, логічний,
лінгвістичний і прагматичний аспекти (рівні)
як її об’єктивні та необхідні показники. У
своєму поєднанні вони можуть свідчити про
точність (або навпаки неточність) правових
норм і, відповідно, про ступінь досконалості
закону (2, с. 12).
Список бібліографічних посилань:
2. Панов М. І. Принцип правової визначеності
у практиці Європейського суду з прав людини
і
проблеми
якості
кримінального
законодавства України. Проблеми законності:
зб. наук. праць / відп. ред. В. Я. Тацій. Х.,
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Транспортне сполучення
До Сумської філії Харківського
національного університету внутрішніх справ
можна дістатися:
- від залізничного вокзалу маршрутним таксі
№ 61 до зупинки «Вулиця Миру»;
- від автовокзалу маршрутним таксі № 61, 56
до зупинки «Вулиця Миру».
Про час прибуття прохання повідомити
заздалегідь.
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Конференція зареєстрована в УкрІНТЕІ
(посвідчення № 50 від 31 січня 2019 р.)

24 - 25 травня 2019 року
Суми, Україна

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у ХІІ Міжнародній
науково-практичній конференції з актуальних
проблем державотворення, яка відбудеться на
базі Сумської філії Харківського національного
університету внутрішніх справ 24 – 25 травня
2019 р.
На конференції планується робота
за наступними напрямками:
•
Теоретико-історичні шляхи розвитку
держави та права.
•
Становлення
конституціоналізму
в
Україні та зарубіжних країнах.
•
Сучасні питання цивільного права і
процесу в руслі розвитку правової
системи.
•
Актуальні питання господарського права і
процесу.
Державне
регулювання
господарських відносин.
•
Шляхи розвитку трудового, земельного,
екологічного,
адміністративного,
фінансового права у демократичному
суспільстві.
•
Теоретичні
та
практичні
питання
кримінального права і процесу на
сучасному етапі розвитку правової
системи.
•
Філософія та епістемологія права.
•
Юридична психологія.
•
Стратегія
інноваційного
розвитку
лінгвістики і права.
•
Гуманістично-правова парадигма
освітнього простору в умовах сучасного
державотворення.
•
Соціально-економічна
трансформація
суспільства
у
процесі
розбудови
державності України
•
Сучасні інформаційні технології в

юридичній практиці.
Правові, економічні та соціальні проблеми
європейської і світової інтеграції.
Мови конференції: українська, російська,
англійська.
Місце проведення: 40007 м. Суми, вул.
Миру, 24. Сумська філія Харківського
національного університету внутрішніх справ
Для
участі у конференції потрібно
надіслати електронною поштою до 10 квітня
2019 року
• заявку;
• відредаговані тези доповіді;
Обсяг тез – до 3 повних сторінок,
міжрядковий інтервал – 1,5; поля – 20 мм;
шрифт: Тіmеs New Roman, кегль 14; перший
рядок ліворуч – код УДК роботи.
У разі написання тез іноземною мовою
необхідно нижче в обов’язковому порядку
подати анотацію українською мовою, яка
включає: на першому рядку з абзацного відступу
жирним шрифтом – прізвище, ініціали автора
(авторів), назву доповіді; на другому та
подальших рядках – текст анотації.
Аспіранти та здобувачі наукового ступеня
подають тези з рецензією наукового керівника
або з випискою про рекомендацію кафедри.
Усі витрати, пов’язані з участю у
конференції (проїзд, проживання, харчування), а
також культурна програма та екскурсії – за
рахунок учасників.
Тези конференції будуть опубліковані до
її початку. Оргкомітет залишає за собою право
відбору тез доповідей до участі у конференції.
Матеріали, що не відповідають вимогам,
рецензуватись, друкуватись та повертатись не
будуть.
За більш детальною інформацією
звертайтеся за контактними номерами
•

телефонів.
Форма заявки

ЗАЯВКА
Учасника ХІІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Правова наука і державотворення в
Україні в контексті правової інтеграції»
Прізвище, ім’я, по батькові, _______________
Науковий ступінь, вчене звання_____________
Місце роботи, посада_____________________
Напрямок, тема доповіді__________________
Потреба в технічних засобах______________
Контактний телефон, Е-mail _____________
Домашня адреса_________________________
Потреба у місці проживання (стандарт, напівлюкс,
люкс) ________________________
Чи планується особиста участь __________

Контактні телефони:
(0542) 33-03-18
Сумська філія ХНУВС
Сергієнко Анастасія Вікторівна - 0669616209,
Самойлова Юлія Ігорівна - 0997628118
(відповідальний за реєстрацію).
Факс: (0542) 33-03-18
E-mail: sfhnuvs-konf@ukr.net

