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ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

«АДМІНІСТРАТИВНИЙ АКТ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»  

Запрошуємо науковців, здобувачів наукового ступеню, студентів та юристів-

практиків взяти участь у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції 

кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

Для участі в конференції необхідно до 09 листопада 2017 року: 

 надіслати тези доповіді обсягом до 5 стор. (оформлені відповідно до вказаних вимог)  

та рекомендацію наукового керівника, засвідчену печаткою навчального закладу (для 

учасників, що не мають наукового ступеня), на електронну адресу 

conference.admact@gmail.com. Студентам юридичного факультету КНУ 

засвідчувати підпис печаткою не потрібно. 

 заповнити заявку учасника конференції за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/1HMbWdVN5Fm6pRqdd2HQptzZCG15HWKoBzWwyiF

dNQBQ/viewform?edit_requested=true 

Тема повідомлення обов’язково повинна містити прізвище учасника. Оргкомітет 

залишає за собою право не відповідати на листи, надіслані без зазначеної теми 

повідомлення. 

Nota Bene 

 Участь у конференції – заочна. 

 Збірник матеріалів планується видати протягом місяця з кінцевої дати прийняття тез 

доповідей. 

 Організаційний внесок не передбачений. 

 Оргкомітет залишає за собою право відбору учасників залежно від актуальності та 

наукового рівня тексту доробку. 

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

Вимоги до оформлення тез доповіді: 

 тези повинні бути виконані на актуальну тему, містити новизну, без плагіату; 

 текст, виконаний у Microsoft Word для Windows; 

 обсяг – до 5 сторінок книжкового формату А4; 

 посилання на використані джерела (оформлені відповідно до чинних стандартів 

бібліографічного опису) наводяться в тексті роботи в квадратних дужках, список 

джерел в кінці тексту не розміщується;  

 посилання на нормативно-правові акти не здійснюється; 



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

 шрифт – Times New Roman, кегль – 12, інтервал між рядками – 1,5, відступ – 1,25; 

 прохання виділяти у тексті висновки і пропозиції для формування підсумкових 

висновків конференції. 

Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий 

зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть учасники конференції.  

 

Контакти оргкомітету: 

 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

юридичний факультет 

 Електронна адреса: conference.admact@gmail.com 

 Контактний номер телефону:  +380 (68) 776 56 01  

 

 
Зразок оформлення тез доповіді: 

Іван Іванов, 

кафедра адміністративного права 

юридичного факультету 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, 

к.ю.н., доцент  

ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ АКТ» 

Актуальність теми дослідження обумовлена… Адміністративно-правова доктрина 

виходить, перш за все, з того, що адміністративний акт представляє собою вираз волі 

публічної адміністрації [Петров О. М. Співвідношення понять «нормативний акт» та 

«адміністративний акт» // Часопис Київського національного університету. – 2015. – №3. – 

с.28]. 


