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У збірнику наукових праць розглянуто актуальні проблеми становлення, розвитку та реформування 

адміністративного права України.  
Ці статті стали результатом наукових досліджень вчених і практиків, а також науково-теоретичної дискусії, яка 

відбулася на ІІІ Національній науково-теоретичній конференції “Українське адміністративне право: стан і 
перспективи реформування”, і засновниками якої виступили: Міністерство освіти і науки України, Міністерство 
юстиції України, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Одеська національна юридична 
академія, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Київський регіональний центр АПрН 
України. У збірнику також надруковані праці молодих вчених.  

Збірник розраховано на наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів юридичних вищих 
навчальних закладів та практичних співробітників державних органів та органів місцевого самоврядування.  
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