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ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ 

УДК 349.2 

Секція 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 

 

Є. Ю. Подорожній 

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, 

доцент кафедри адміністративного права та процесу 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
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ДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ  

ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

У статті розглянуто поняття і сутність принципів у розрізі правової науки та теорії 

державного управління, запропоновано визначення та перелік основних принципів 

формування інституту юридичної відповідальності. 

Ключові слова: юридична відповідальність, принципи, принципи державного 

управління, принципи права.  

(мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків). 

 

Podorozhnii Ye. Yu. TO THE ISSUE OF FORMATION PRINCIPLES OF THE 

INSTITUTE OF LEGAL RESPONSIBILITY 

The article discusses the concept and essence of the principles in terms of legal science 

and public administration theory, it is proposed the definition and list of basic principles of 

formation of institute of legal responsibility. 

Key words: legal responsibility, principles, principles of state governance, principles of 

law.  

(мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків). 

 

В умовах розбудови України на демократичних, правових засадах одним із головних 

завдань для неї є всебічне забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та 

громадянина, підтримка суспільного порядку та захист соціальних цінностей... [1, c. 25]. 
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ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА 

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, 

які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, 

якщо вони опубліковані на території росії та білорусі. 
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