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Шановні колеги! 

 

Кафедра адміністративного права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка запрошує вас 6 жовтня 2016 року взяти участь у 

І Міжнародній науково-практичній конференції «Історія вітчизняного та 

європейського адміністративного права і процесу». 

 

Заплановано: 

− презентація репринтного видання Панейко Юрій Наука адміністрації й 

адміністративного права загальна частина (за викладами проф. Юрія Панейка); 

− виступи, дискусії та обговорення вітчизняних і закордонних фахівців з 

адміністративного права і процесу, а також громадських діячів. 

 

До участі в конференції запрошуються науковці, практики, представники органів 

публічної адміністрації, аспіранти та студенти, які цікавляться історією вітчизняного та 

європейського адміністративного права і процесу. 

У програмі конференції − робота на пленарному засіданні, до виступу на якому 

запрошуються представники наукових шкіл та громадські діячі. 

 

Для участі в конференції необхідно до 20 вересня 2016 року надіслати на електронну 

адресу paneiko@ukr.net: 

 заявку на участь у конференції за формою, що додається; 
 доповідь обсягом 5 стор. (оформлену відповідно до зазначених вимог); 

 рекомендацію наукового керівника, засвідчену печаткою навчального закладу (для 

mailto:paneiko@ukr.net


учасників, що не мають наукового ступеня);  

 тема повідомлення має містити прізвище учасника. 

 

 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції: 

 дослідження актуальної теми, що містить новизну; 

 шрифт – Times New Roman, кегль – 14, в посиланнях – 10, інтервал між рядками – 

1,5; поля: верхнє, нижнє, праве –15мм, ліве – 20мм; 

 розташування і наскрізна нумерація посилань, список джерел наприкінці тексту, 

відповідно до зразка; 

 перший рядок – прізвище та ім‘я автора (напівжирним, вирівняти по лівому краю). 

Наступні рядки – науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи (звичайним, 

вирівняти по лівому краю). Далі – назва доповіді прописними літерами 

(напівжирним, вирівняти по центру). Далі розміщується текст доповіді, вирівняний 

по ширині (з відступом зліва 10 мм. для кожного абзацу) 

Прохання виділяти у тексті висновки і пропозиції для формування підсумкових 

висновків конференції. 

 

Nota Bene 

 Оргкомітет залишає за собою право відбору учасників залежно від актуальності та 
наукового рівня тексту доповіді. 

 Оргкомітет не відшкодовує витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та 
харчуванням учасників конференції. 

 

Контакти: 

 Семеній Олена, координатор   38 050 3815715 

 Телефон кафедри адміністративного права  +38 (044) 239 34 35 

 

 

Зразок оформлення тез доповіді: 

 

Микола Іванов, 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 

к.ю.н., доцент 

 

Історія вчення про адміністративний процес 

Актуальність теми дослідження обумовлена… При визначенні поняття 

«адміністративний процес» адміністративісти використовують… [1, с. 10]. 

 

Список використаних джерел: 



1. Загальне адміністративне право: підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С., 

Пухтецька А.А. та ін.]; за заг. ред. І.С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 568 с. 

 

Заявка 

на участь у І Міжнародній науково-практичній конференції  

«Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу» 

(6 жовтня 2016 року) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  

Назва навчального закладу, факультет  

Посада/ назва кафедри або іншого структурного 

підрозділу 

 

Науковий ступінь, вчене звання  

Курс/рік навчання  

(для студентів/аспірантів) 

 

Тема наукового повідомлення  

Форма участі (очна, заочна)  

Заочна участь не позбавляє права на публікацію 

 

Контакти (телефон, електронна адреса)  

 


