НАУКОВЕ ЖИТТЯ
ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНОГО ОБМІНУ
З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
«АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
У СУЧАСНОМУ ВИМІРІ»
З 20 по 27 жовтня 2017 року на базі юридичних університетів та
факультетів України, за підтримки OSCE Project Coordinator in Ukraine
та Європейського центру верховенства права в межах програми академічного обміну з адміністративного права «Адміністративне право
у сучасному вимірі» було проведено відкриті лекції у п’яти містах
України (Харків, Запоріжжя, Одеса, Львів, Київ).
У межах програми обміну свої лекції представили:
Роман Мельник, доктор юридичних наук, професор (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка),
тема лекції – «П’ять теоретичних і практичних проблем із
Загального адміністративного права»;
Борис Кормич, доктор юридичних наук, професор (Національний
університет «Одеська юридична академія»),
тема лекції – «Митне законодавство і глобалізація 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».
Лекції, що стосувалися проблем визначення предмету сучасного
адміністративного права, спірних аспектів адміністративно-проце-
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дурного та митного права, а також найбільш цікавих аспектів подання
та розгляду електронних петицій, об’єднали науковців, викладачів,
аспірантів, студентів та практичних працівників і викликали жваву
дискусію та обговорення. Особливо цінними відкриті лекції стали для
студентів та науково-педагогічних працівників судово-адміністративного факультету Національного університету «Одеська юридична
академія», які прийняли активну участь і в організації їх проведення,
і у виявленні найбільш проблемних питань сучасного адміністративного права та законодавства України.
Після лекцій присутні мали можливість поспілкуватися з провідними представниками адміністративно-правової науки сучасної
України, отримати відповіді на найбільш хвилюючі теми розвитку
правничої науки в Україні та Європейському Союзі. Відкриті лекції
було проведено за участі менеджера проектів Координатора проектів
ОБСЄ в Україні Ірини Іванків.
За матеріалами обговорень лекторами було підготовлено окремі
наукові розробки, які, на їхнє переконання, нададуть можливість
детальніше репрезентувати та залучити до обговорення найцікавіших аспектів розвитку сучасного адміністративного права більше
коло зацікавлених осіб як в Україні, так і за кордоном. За люб’язною
згодою авторів, на сторінках нашого журналу наведено найсучасніші
прогресивні та інноваційні результати творчих наукових досліджень
провідних правників-адміністративістів України.
Підготовлено
к.ю.н., с.н.с., доцентом Т.В. Аверочкіною
(за матеріалами Європейського центру
верховенства права / European Center for Rule of Law;
https://www.facebook.com/ruleoflawcenter/)

