
 

Юридичний вісник 2 (43) 2017 1 

ISSN 2307-9061                                                            
 

 
 

2 (43) 2017 
 

 

 

Наукові праці Національного авіаційного університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2017 



 

Юридичний вісник 2 (43) 2017 2 

УДК 347.82(082)  

П 423 

 

Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К. : НАУ, 2017. – № 2 (43) – 216 с.  

У правовому журналі висвітлено результати досліджень учених університету та провідних наукових установ України з актуальних проблем повітряного, 

космічного, а також інших галузей права.  

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, магістрів та студентів.  

In the compilation of highlights research results of university researchers and leading scientific institutions of Ukraine on urgent problems of air, space and other areas 

of law.  

For scientists, teachers, post-graduate students, masters of sciences and students.  
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Зареєстровано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 

Серія KB № 10494 від 11.10.2005 року 
 

Постановою президії ВАК України від 14 квітня 2010 року № 1-05/3, наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 528 про пере-

реєстрацію видання, Збірник наукових праць Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» внесено до пере-
ліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступені в доктора і кандидата 

наук у галузі «Юридичні науки». 

Журнал індексується у міжнародних науко-метричних базах даних ICV 2014, 2015 (Index Copernicus). 
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