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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

30 січня 2021 року у місті Дрогобичі Західна регіональна асоціація 
клубів ЮНЕСКО, редакція Науково-практичного журналу «ПРАВО.UA» 
проводитимуть міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію 
«Тенденції розвитку юридичних наук в умовах регіональних та глобальних 
викликів».

Метою цієї конференції є обговорення широкого кола актуальних 
правових проблем, у тому числі перспективи розвитку вітчизняної юридичної 
науки в умовах сучасних регіональних та глобальних викликів.

До участі в науковому заході запрошуються вчені, викладачі, аспіранти, 
докторанти, студенти, співробітники судових і правоохоронних органів, 
органів державної влади та місцевого самоврядування як України? так і 
інших країн.

Організаційний комітет:
Валерій Кузнєцов, головний редактор Спеціалізованого видавництва 

«ЮНЕСКО-СОЦІО», Марта Околович, відповідальний секретар, кандидат 
юридичних наук.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 15 січня 2021 року надіслати 
на електронну адресу оргкомітету unesco-socio@ukr.net :

• заявку;
• відредаговані тези доповіді;
• відскановану квитанцію про сплату внеску учасника конференції, для 

покриття витрат, пов’язаних із організацією конференції та публікацією тез 
доповіді.

З метою отримання більш детальної інформації, будь ласка, завантажте 
інформаційний буклет, що міститься на сайті організатора конференції.

Збірник матеріалів конференції буде оприлюднено на офіційних сайтах 
організаторів у форматі PDF упродовж місяця від дня проведення конференції.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Спеціалізоване видавництво «ЮНЕСКО-СОЦІО»
вул. Шевченка, 22, каб.56, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна, 82100

Офіційні веб-сайти: https://unesco-socio.in.ua/, 
 http://pravo.unesco-socio.in.ua/,
E-mail: unesco-socio@ukr.net 
Телефон:+38 (097) 736 43 19
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З’їзди, наради, конференції

Наше право № 4, 2020

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
ЮРИДИЧНИХ НАУК В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА 

ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ»
м. Дрогобич, Україна - 30 січня 2021 року

■ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Історія та теорія права і держави
2. Конституційне та муніципальне право
3. Цивільне право і цивільний процес. Сімейне право
4. Господарське право та господарський процес
5. Трудове право та право соціального забезпечення
6. Аграрне та екологічне право. Земельне право
7. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право
8. Кримінальне право та кримінологія. Кримінально-виконавче право
9. Кримінальний процес та криміналістика
10. Право Європейського Союзу. Міжнародне право та порівняльне правознавство
11. Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку

■ ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:
Для участі у конференції необхідно до 28 січня 2021 р. (включно): 
1) надіслати на електронну скриньку оргкомітету unesco-socio@ukr.net :
• заявку;
• відредаговані тези доповіді;
• відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату внеску учасника конференції, для 

покриття витрат, пов’язаних із організацією конференції та публікацією тез доповіді (назва файлу 
має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції 
та має містити у другий частині слово «квитанція» (наприклад, Бааджи Н.А._квитанція);

■ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:
Організаційний внесок за участь у конференції складає 150 грн., який слід перераховувати за 

наступними банківськими реквізитами:
Банк отримувача: АТ КБ «ПриватБанк»
Отримувач: Кузнєцов Валерій Федорович
Рахунок отримувача: 5168 7427 3084 1891 
Призначення платежу: Оплата внеску за публікацію тез доповіді ПІБ (автора).

■ ЗРАЗОК ЗАЯВКИ
Заявка на участь у міжнародній науково-практичній конференції

«Тенденції розвитку юридичних наук в умовах регіональних та глобальних викликів»

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською мовою
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, 

де навчається або працює учасник, місто, країна
3. Контактний телефон
4. E-mail
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■ ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:
• Обсяг – від 2 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 

7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абз. 
відступ – 1,25 см; поля – 2 см.

• Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до 
тематики тез доповіді (наприклад, Секція 7. Адміністративне право і процес. Фінансове право. 
Інформаційне право), прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, 
вчене звання (у разі наявності), посада, місце роботи (навчання); місто, в якому знаходиться 
учбовий заклад, країна; назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

• Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів 
учасника конференції (наприклад, Бааджи Н.А._тези)

• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». 
У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера 
джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с.49].

• Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням 
розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 
документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

■ ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

7. Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право

Бааджи Н.А. 
Викладач кафедри мовної підготовки 
Одеський державний університет внутрішніх справ
м. Одеса, Україна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОРОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО РОЗСУДУ У 
РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВОВОЇ ДУМКИ

Право є настільки унікальним, складним і суспільно необхідним феноменом, що протягом 
усього часу його існування науковий інтерес до нього не тільки не зникає, а й зростає. 

Питання праворозуміння завжди залишається актуальним, оскільки людина на кожному з 
витків свого індивідуального та суспільного розвитку відкриває у праві нові якості, нові аспекти 
співвідношення його з іншими явищами та сферами життєдіяльності соціуму. Праворозуміння 
– це наукова категорія, що відображає процес і результат цілеспрямованої розумової діяльності 
людини, і включає пізнання права, його сприйняття (оцінку) і ставлення до нього як до цілісного 
соціального явища [1, с.49].

Література:
1. Оборотов Ю. Праворозуміння як аксіоматичне начало (постулат) права / Ю. Оборотов // 

Право України. – 2010. – № 4. – С. 49-55.

Голова організаційного комітету Валерій Кузнєцов
Офіційні веб-сайти: https://unesco-socio.in.ua/,  http://pravo.unesco-socio.in.ua/,
E-mail: unesco-socio@ukr.net 
Телефон:+38 (097) 736 43 19


