МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА
ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НАПрН УКРАЇНИ
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ З ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ
СЛУЖБОВОГО ПРАВА НАПрН УКРАЇНИ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів
з метою написання колективної монографії
«Адміністративне право та адміністративно-процесуальне право: витоки,
здобутки та перспективи розвитку»
«Administrative law and administrative-procedural law: origins,
achievements and prospects of development»
Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю
представити підсумки своїх досліджень. Координацію роботи над колективною монографією будуть
здійснювати Коломоєць Тетяна Олександрівна, д.ю.н., професор, заслужений юрист України,
член-кореспондент Національної академії правових наук України, декан юридичного факультету
Запорізького національного університету та Колпаков Валерій Костянтинович, д.ю.н., професор,
завідувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного
університету.
Монографія буде видана англійською мовою європейським видавництво “Izdevnieciba “Baltija
Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй УДК і номера ISBN. Видання буде розміщено в
наукометричній базі «Google Scholar», а також передбачена розсилка примірників монографії
у провідні бібліотеки та заклади вищої освіти України та Латвії, щоб з результатами досліджень мало
можливість ознайомитися широке коло зацікавлених читачів. Автори колективної монографії
отримують 5 примірників видання.
До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, представники
правоохоронних органів, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів необхідно направляти
виключно у співавторстві з науковим керівником.
Матеріали необхідно надіслати з позначкою у темі листа «колективна монографія» на
електронну адресу: conf@lf-znu.zp.ua

Графік формування та публікації монографії:
Прийом заявок та статей для
до 20 липня 2018 року (включно)
публікації в монографії
Відповідь про прийняття матеріалів
Поштова розсилка монографії

впродовж 5 днів після отримання
матеріалів
28 вересня 2018 року

Колективна монографія буде розіслана у наступні установи України та Латвії:
1. Книжкова палата України імені Івана
8. Кабінет Міністрів України
Федорова
9. Міністерство юстиції України
2. Національна бібліотека України імені
10. Національний юридичний університет
В.І. Вернадського
імені Ярослава Мудрого
3. Національна парламентська бібліотека
11. Київський національний університет імені
4. Харківська наукова бібліотека імені
Тараса Шевченка
В.Г. Короленка
12. Львівський національний університет імені
5. Львівська наукова бібліотека імені Василя
Івана Франка
Стефаника
13. Національний університет «Одеська
6. Запорізька обласна універсальна наукова
юридична академія»
бібліотека імені О.М. Горького
14.
Національна
бібліотека
Латвії
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Редакційна колегія:
Берлач Юрій Анатолійович – кандидат юридичних наук, навчальний асистент
Дослідницької групи організації, персоналу та міжнародного менеджменту Факультету
бізнесу, економіки та статистики Університету Відня (Республіка Австрія);
Битяк Юрій Прокопович – доктор юридичних наук, професор, академік Національної
академії правових наук України, перший проректор Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого;
Болокан Інна Вікторівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного
права Запорізького національного університету;
Віхляєв Михайло Юрійович – доктор юридичних наук, доцент, заступник директора
Видавничого дому «Гельветика»;
Галіцина Наталя Вікторівна – доктор юридичних наук, доцент, директор Бердянського
інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету;
Гугнін Едуард Анатолійович – кандидат соціологічних наук, доцент, заступник голови
Запорізької обласної державної адміністрації;
Гордєєв Віталій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
правосуддя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
Коломоєць Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, професор. заслужений юрист
України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, декан юридичного
факультету Запорізького національного університету;
Колпаков Валерій Костянтинович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри
адміністративного та господарського права Запорізького національного університету;
Кучерявенко Микола Петрович – доктор юридичних наук, професор, академік
Національної академії правових наук України, завідувач кафедри фінансового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Литвин Наталія Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий
співробітник, доцент кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки
Університету державної фіскальної служби України;
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Литвин Олексій Валерійович – кандидат юридичних наук, доцент, радник голови Ірпінської
міської ради;
Лученко Дмитро Валентинович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Лютіков Павло Сергійович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри
адміністративного та господарського права Запорізького національного університету;
Мацелик Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
господарського права та процесу Університету державної фіскальної служби України;
Мельник Роман Сергійович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,
професор, в.о. завідувача кафедри адміністративного права Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
Миколенко Олександр Іванович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри
адміністративного та господарського права Одеського національного університету імені
І.І. Мечникова;
Миронюк Роман Вікторович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
Пирожкова Юлія Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри
кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету;
Приймаченко Дмитро Володимирович – доктор юридичних наук, професор, проректор з
наукової роботи Університету митної справи та фінансів;
Прокопенко Віктор Валерійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
морського та митного права Національного університету «Одеська юридична академія»;
Серьогіна Світлана Григорівна – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України,
директор Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого
самоврядування Національної академії правових наук України, завідувач кафедри державного
будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Федчишин Сергій Анатолійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри
адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
Шарая Анна Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права
Запорізького національного університету;
Школик Андрій Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені
Івана Франка;
Яновська Любов Іванівна – директор Запорізького центру перепідготовки і підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
керівників державних підприємств, установ та організацій.

Структура монографії:
1. Витоки формування та перспективи розвитку адміністративного права та адміністративнопроцесуального права.
2. Роль і місце адміністративного права та адміністративно-процесуального права у системі
національного права.
3. Адміністративне право та адміністративно-процесуальне право: інституціональний вимір.
4. Функціональне призначення сучасного адміністративного права та адміністративнопроцесуального права.
5. Порівняльна характеристика адміністративного права та адміністративно-процесуального
права.
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Вимоги до оформлення статей:
стаття подається тільки англійською мовою;
стаття має бути цілісним матеріалом наукового змісту, що включає результати оригінальних
досліджень автора;
обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman,
розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.
Загальна структура статті:
прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи
(кожен співавтор з нового рядка); місто автора(-ів); назва статті; анотація 7-10 речень мовою
статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
матеріал повинен мати наступну структуру: короткий вступ (1-2 сторінки),
2-3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка);
список використаних джерел розміщується після статті у порядку згадування або в
алфавітному порядку мовою оригіналу відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015 «Інформація
та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання).
Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням
номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Відшкодування витрат за друк, коректування, редагування, верстку і поштову відправку
колективної монографії складає 1500 гривень за 20 сторінок. Якщо стаття більше зазначеного обсягу,
вартість кожної додаткової сторінки – 100 гривень.
Реквізити для сплати будуть надіслані авторам після прийняття статті до публікації.
Редакційна колегія може здійснити переклад статті англійською мовою за бажанням автора.
Вартість перекладу – 50 гривень за сторінку. За детальною інформацією звертайтесь за контактами.
Приклад оформлення заявки:
1. Прізвище, ім’я, по батькові автора.
2. Науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи.
3. Контактний номер телефону.
4. Електронна адреса.
5. Дані Нової пошти (П.І.П. отримувача, місто, номер відділення, номер телефону
отримувача) для відправлення примірників монографії.
Контакти:

Юридичний факультет Запорізького національного університету
пр. Соборний 74, к. 210, м. Запоріжжя, 69063
Електронна сторінка: www.znu.edu.ua
Електронна пошта: conf@lf-znu.zp.ua
Контактний номер: +38 066 783 20 76

