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Вороновські читання
(судовий прецедент –
джерело права або приклад
правозастосування)

Ірпінь, 4-5 жовтня 2019 року

Порядок денний 4 жовтня:
900
930-1100
1100-1130
1130-1300
1300-1400
1400-1530
1530-1600
1600-1730
1800

Реєстрація учасників
Наукові доповіді
Кава-брейк
Наукові доповіді
Перерва на обід
Наукові доповіді
Кава-брейк
Наукові доповіді
Прийняття

Порядок денний 5 жовтня:
900-930
930-1000
1000-1130
1130-1300
1300-1400
1400-1430
1500-1600

Прийняття
Наукові доповіді
Кава-брейк
Наукові доповіді
Перерва на обід
Звіт Президії Асоціації
фінансового права України
Засідання Комітету з
присудження Премії імені Лідії
Костянтинівни Воронової та
вшанування переможців

Напрями обговорення:
-

-

-

визначення місця судового прецеденту у
системі джерел права, якими
врегульовано публічні відносини
встановлення наслідків застосування
актів судових органів учасниками
публічних відносин
характеристика адміністративного акта
як кінцевого результату здійснення
адміністративної процедури

Для участі у Вороновських читаннях
Вам необхідно до 25 вересня 2019 року
пройти реєстрацію на сайті Асоціації
фінансового права України у розділі
Вороновські читання, де представлено форми
реєстрації на робочих мовах конференції
(www.afl.org.ua/reg)
з
можливістю
прикріплення тез доповідей, або надіслати на
адресу nuau2010@gmail.com заявку на участь
разом з тезами доповіді (мають бути
оформлені згідно з вимогами, що викладені
нижче).

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ON-LINE
вимоги до оформлення доповідей
- обсяг – від 3 до 8 сторінок при форматі
сторінки А4, орієнтація – книжкова;
- поля: всі по 20 мм;
- шрифт - Times New Roman, кегель – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5;
- перший рядок – прізвище та ініціали автора
(напівжирний курсив, вирівняний по
правій стороні);
- другий рядок – місце роботи, посада
(курсив, вирівняний по правій стороні);
- наступний абзац – назва доповіді
(напівжирний курсив, вирівняний по
центру);
- наступний абзац – текст доповіді;
- посилання на джерела оформлюються у
квадратних дужках. Перелік використаних
джерел наводиться у кінці тексту в
алфавітному порядку.
- текст виконується у Microsoft Word;
- електронний варіант повинен мати назву,
яка відповідає прізвищу та імені учасника.

зразок заявки
(при реєстрації електронною поштою)
Заявка на участь
Прізвище __________________________
Ім'я_______________________________
По батькові _______________________
Місце роботи (або навчання) _________
Тема доповіді ______________________
Відомості про участь: (заповнити
обов'язково)
Особиста участь / не зможу взяти особисту
участь
Контактна інформація:
Адреса ___________________________,
телефон __________________________,
e-mail ___________________________ .
За результатами проведених заходів та
надісланих матеріалів буде опубліковано
електронне видання на сайті Асоціації
фінансового права України (www.afl.org.ua).
Для розміщення тексту тез обов’язково
має бути надіслана інформація про місце
роботи та електронна адреса автора.
Редакційна колегія залишає за собою право
редагування або відхилення матеріалу,
який виконаний або оформлений з
порушенням вищезазначених вимог, або
зміст якого не відповідає тематиці
конференції.

