
 
 

Інформаційний лист 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

VІI Міжнародної науково-практичної  он-лайн конференції «Стан та 

перспективи розвитку адміністративного 

права України», яка відбудеться 6 листопада 2020 року в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ. 

Термін подання тез доповідей  конференції до 16 жовтня 2020 року 

 

До участі у конференції запрошуються науковці, ад’юнкти, аспіранти, 

магістри та практичні працівники, які здійснюють науковий пошук за 

напрямами роботи конференції. 

 

Робочі мови конференції: 

- українська; 

- англійська; 

- російська. 

-  

Форма участі у конференції: дистанційна. 

Для участі у конференції необхідно заповнити заявку та надіслати тези 

доповіді на електронну адресу оргкомітету з позначкою КОНФЕРЕНЦІЯ. 

Збірник тез з матеріалами конференції буде надісланий кожному учаснику на 

електронну адресу. 

 

 

 

http://oduvs.edu.ua/actions/stan-ta-perspektivi-rozvitku-administrativnogo-prava-ukrayini/


НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Адміністративне право України в сучасних умовах державотворення. 

2. Адміністративно-правове регулювання  діяльності Національної поліції 

України. 

3. Публічне адміністрування в органах державної влади та місцевого 

самоврядування. 

4. Адміністративно-правові аспекти запобігання корупції. 

 

 

Вимоги до оформлення тез: 

 

 Обсяг тез доповідей: до 3-х сторінок. Текстовий редактор – Microsoft 

Word. Шрифт − Times New Roman. Формат сторінки А4  

(210х297 мм). Поля – по 20 мм. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. 

Стиль – Normal. 

 Відомості про авторів (вирівнювання по правому краю):  

– прізвище та ініціали – шрифт напівжирний;  

– назва установи, де працює (навчається) автор – у дужках курсивом. 

 Назва тез: вирівнювання по центру, шрифт напівжирний, прописні 

літери.  

 Текстова частина: вирівнювання по ширині (через один інтервал 

після назви доповіді). 

 Список використаних джерел: подається в порядку посилання 

наприкінці тез. У тексті посилання вказуються у квадратних дужках з 

порядковим номером джерела за списком, через кому – номер сторінки. 

 

Взірець         

     А.А. Комашко, к.ю.н., доцент   (Одеський державний 

університет внутрішніх справ)  

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ  

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ  

 

      Текст доповіді [1, с. 179]. ... 

       Список використаних джерел:  

       1. Мосьондз С. Концептуалізація освітнього права як підгалузь 

адміністративного права України. Право України. 2019. № 5. С. 178-187. 

  (оформлення літератури за новими вимогами відповідно до ДСТУ 

8302:2015) 

 

Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам та подані невчасно, 

розглядатися та публікуватисяв електроному журналі не будуть. 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

 



ПОШТОВА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

65014, м.Одеса, вул. Успенська 1, Одеський державний університет 

внутрішніх справ 

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

apapoduvs@ukr.net 
 

 

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК:  

(067) 559-43-33 – завідувач кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу д.ю.н., доцент Денисова Аліна Володимирівна 

(098) 4720195 – професор кафедри адміністративного права та 

адміністративного процесу к.ю.н., доцент   Коропатов Олег Миколайович 

(048)    717 – 33- 21 – відділ організації наукової роботи 

 

 

mailto:apapoduvs@ukr.net

