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      Шановні колеги! 
 

      Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
 

     Міжнародної науково-практичної конференції 
 

«АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА: 
КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ  

ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ», 
 
яка відбудеться 27 червня 2022 року на базі 
Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого дистанційно із використанням 
сервісу для проведення он-лайн конференцій Zoom. 
 

До участі у конференції запрошуються 
представники органів публічної влади, наукових 
установ, викладачі закладів освіти, зацікавлені 
аспіранти. 

 
За результатами конференції буде видано 

електронний збірник наукових статей, тез доповідей 
та повідомлень учасників конференції. Публікація є 
безкоштовною. 

 
 

Орієнтовний порядок роботи конференції: 
27 червня 2022 року 

10.00-12.00 – робота ранкового пленарного 
засідання. 
12.00-12.15 – перерва. 
12.15-14.30 – робота денного пленарного засідання. 
14.30-15.00 – підбиття підсумків конференції. 

 
Посилання на захід буде опубліковано на 
офіційному сайті Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, а також 
надіслано учасникам заходу після отримання                    
матеріалів для публікації. 

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ 
КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Конституційно-правові засади  
адміністративної процедури. 

2. Європейські стандарти 
адміністративної процедури. 

3. Законодавство країн ЄС про 
адміністративну процедуру. 

4. Євроінтеграційні орієнтири Закону 
України «Про адміністративну процедуру», 
його основні положення та новели 
понятійного апарату. 

5. Структура та зміст навчальної 
дисципліни «Загальна адміністративна 
процедура». 

 
 
 

Робочі мови конференції: 
 українська,                           англійська. 

 
 

Умови участі в конференції: 
 

До 25.06.2022 року надіслати тези 
доповіді на адресу організаційного комітету 
o.m.soloviova@gmail.com  

Координатор – Соловйова Ольга 
Миколаївна, контактний телефон 
0675777013. 



Організаційний комітет: 
 

Лученко Дмитро Валентинович, д.ю.н., 
професор, проректор з наукової роботи 
Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого, 

Бойко Ірина Володимирівна, к.ю.н., доцентка 
кафедри адміністративного права 
Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого, 

Дмитрик Ольга Олександрівна, д.ю.н., 
професорка, завідувачка кафедри фінансового 
права Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, 

Зима Олександр Тарасович, к.ю.н., доцент 
кафедри адміністративного права        
Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого. 

Мех Юлія Володимирівна, к.ю.н., доцентка 
кафедри адміністративного права та 
адміністративної діяльності Національного 
юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, 

Соловйова Ольга Миколаївна, к.ю.н., 
доцентка кафедри адміністративного права 
Національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого. 

Вимоги до оформлення публікації: обсяг – до 8 
сторінок, шрифт Times New Roman, 14, інтервал – 
1,5, всі поля – 20 мм. 
1 рядок – ПІБ автора (повністю) (великими 
літерами, вирівнювання – по правому краю, 
шрифт –  напівжирний курсив); 
2 рядок – посада та повна назва навчального 
закладу або міста роботи у родовому відмінку 
(звичайними літерами, вирівнювання – по 
правому краю, шрифт – курсив), країна, місто; 
назва тез доповіді – великими літерами, 
вирівнювання – по центру, шрифт – напівжирний; 
текст тез доповідей – відступ першого рядка 
абзацу – 1 см, вирівнювання тексту – по ширині, 
шрифт – звичайний).  
Посилання у тексті оформляється у квадратних 
дужках (напр.: [1, c. 55], де перше число означає 
порядковий номер у списку використаних джерел, 
друге – номер сторінки); 
список використаних джерел – подається без 
автоматичної нумерації (шрифт – звичайний). 
 
За умови відповідності тез «Вимогам до 

оформлення тез доповіді» та «Умовам участі», тези 
доповідей приймаються організаційним комітетом 
до розгляду. 

 
 
 

Оргкомітет залишає за собою право відхилити 
матеріали, які не відповідають напрямку 

конференції. 
За науковий зміст і виклад матеріалу 

відповідальність несе автор. 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 
 
 

 
 
 

 
 
 

Будемо раді Вашій участі  
у конференції! 

 
 
 
 
 

З повагою 
організаційний комітет. 

СТЕПАНЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ 
кандидат юридичних наук,  

доцент кафедри адміністративного права  
Національного юридичного університету 

 імені Ярослава Мудрого  
(Україна, м.Харків)  

 
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА 

УКРАЇНСЬКИЙ КОНЦЕПТ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ:  

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 
 
 

Т Е К С Т 
 
 

Список використаних джерел: 
1.  
2. 
 


