Європейський центр верховенства права

Координатор проектів ОБСЄ в Україні та Європейський центр
верховенства права запрошують науковців, викладачів, аспірантів, студентів
та практичних працівників, які цікавляться актуальними проблемами
адміністративного права, на відкриті лекції, що проводитимуться в межах
програми академічного обміну з адміністративного права «Адміністративне
право у сучасному вимірі» з 20 по 27 жовтня2017 року на базі юридичних
університетів та факультетів.
У межах програми обміну свої лекції представлятимуть:
 Роман Мельник, доктор юридичних наук, професор (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка),
тема лекції – «П’ять теоретичних і практичних проблем із Загального
адміністративного права»;
 Андрій Школик, кандидат юридичних наук, доцент (Львівський
національний університет імені Івана Франка),
тема лекції – «Адміністративно-процедурне право: ідея та реалізація».
 Надія Писаренко, кандидат юридичних наук, доцент (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого),
тема лекції – «Чи є верховенство права принципом адміністративного
судочинства?»;
 Дмитро Лученко, кандидат юридичних наук, доцент (Національний
юридичний університет імені Ярослава Мудрого),
тема лекції – «Адміністративне оскарження: від способу захисту до
безпосереднього впливу на владу»;
 Борис Кормич, доктор юридичних наук, професор (Національний
університет «Одеська юридична академія»),
тема лекції – «Митне законодавство і глобалізація адміністративного
права»;

Розклад заходу
Дата

Час

Місце проведення

20 жовтня 2017 р. 13.30 – 17.00

Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
(вулиця Пушкінська, 77, місто Харків),
2-й поверх, зала 2

21 жовтня 2017 р. 13.00 – 16.30

Запорізький національний університет
(проспект Соборний, 74, корп. 5, місто
Запоріжжя)
Актова зала

23 жовтня 2017 р. 10.00 – 13.00

Національний університет «Одеська
юридична академія»
(Фонтанська дорога, 23, місто Одеса)
Зала засідань Вченої Ради

25 жовтня 2017 р. 10.00 – 13.00

Львівський національний університет
імені Івана Франка
(вул. Січовий Стрільців, 14, місто Львів)
Аудиторія 214

27 жовтня 2017 р. 9.30 – 13.00

Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
(вулиця Владимирська, 60, місто Київ)
3-й поверх, аудиторія 329

Кількість місць у лекційних залах обмежена.
Реєстрація відкрита до 15 жовтня 2017 року за посиланням –
https://docs.google.com/forms/d/1-uxDufetVALQdy_Pfhwbv23LUTMfZekv7nkvbSy4AQ/edit.

