
 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Прізвище_______________________________________ 

 

Ім’я___________________________________________ 

 

По-батькові_____________________________________ 

 

Посада (для студентів – інститут/факультет, курс)___ 

______________________________________________ 

 

Назва установи/навчального закладу _______________ 

 

Науковий ступінь _______________________________ 

 

Вчене звання ___________________________________ 

 

Контактні телефони, E-mail: ______________________ 

 

Домашня адреса_________________________________ 

 

Науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене 

звання, посада, навчальний заклад 

(установа)______________________________________ 
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Назва доповіді __________________________________ 

 

Секція _________________________________________ 

 

Підпис учасника                                                       Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ  

У ЗБІРНИК ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 Обсяг – 3 сторінки, текстовий редактор – Microsoft 

Word, формат сторінки А4 (210х297 мм). Поля: ліве – 20 

мм; праве – 15 мм; верхнє – 15 мм; нижнє – 15 мм. Кегль 

– 14. Міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal. 

 Заголовок УДК: Times New Roman, вирівнювання по 

лівому краю. 

 Відомості про авторів – прізвище, ініціали – Times 

New Roman, шрифт напівжирний, вирівнювання по 

правому краю. 

 Посада та місце роботи, науковий ступінь, вчене 

звання (для студентів – курс та місце навчання) – шрифт 

звичайний, вирівняний по правому краю. 

 Відомості про наукового керівника (ПІБ, посада, 

вчене звання, науковий ступінь). 

 Назва матеріалів: Times New Roman, шрифт 

звичайний, усі символи прописні, без переносу слів, 

вирівнювання по центру. 

 Текстова частина: Times New Roman, вирівняний по 

ширині, без переносу слів з відступом 10 мм. 

 Список літератури розміщується наприкінці тексту: 

Times New Roman, вирівнювання по ширині, 

оформлюється у вигляді нумерованого списку. 

Робоча мова: українська. 

 

До участі у конференції необхідно надіслати 

одночасно: 
 

1. Заявку на участь в конференції за формою, що 

додається. 

 

2. Електронний варіант наукових тез. 

 

3. Відскановану копію рецензії наукового керівника 

(для осіб без наукового ступеня). 

 

4. Відскановану копію квитанції про перерахування коштів 

за публікацію тез доповіді у збірнику. 

 

Увага! Зазначені матеріали необхідно надіслати до 

15 жовтня 2015 року на електронну адресу 

pravo@nau.edu.ua 
 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний авіаційний університет  

Навчально-науковий  

Юридичний інститут 

 

 

 

 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

Всеукраїнській конференції молодих 

учених і студентів 

 

 

 

«Аеро - 2015. Повітряне і космічне право» 

 

26 листопада 2015 року 

 

 
 

 

 

 

 

З А П Р О Ш Е Н Н Я 

 

 

 

 

Київ - 2015 

 



План роботи конференції 

 

09.00-09.50 – реєстрація учасників – актова зала, корпус №1 

10.00-12.00 – урочисте засідання – актова зала, корпус №1 

12.30-13.30 – перерва на обід 

13.30-15.30 – робота секцій 

16.00 – підведення підсумків 

 

Водночас 

09.00 - 13.00 – виставка наукової та навчально-методичної 

літератури співробітників Навчально-наукового 

Юридичного інституту  

 

Регламент 

Виступ на пленарному засіданні        5 – 10 хвилин 

Виступ на секційному засіданні         5 – 10 хвилин 

Обговорення                                         5 – 7 хвилин 

  

ПРОГРАМА РОБОТИ СЕКЦІЙ 

 

Секція 1 

Повітряне і космічне право: історико-правові 

аспекти розвитку 

 

Секція 2 

Інноваційні засади публічного адміністрування в 

галузі авіації  

 

Секція 3  

Актуальні питання розвитку кримінального права  

в сфері транспорту 

 

Секція 4  

Авіаційна галузь: особливості приватно-правового 

регулювання 

 

Секція 5 

Проблеми формування та перспективи розвитку 

авіакосмічної галузі 

 

Секція 6 

Проблеми вдосконалення господарсько-правового 

регулювання відносин в сфері транспорту 

 

 

Зразок оформлення тез доповідей 

 

УДК 341.824:338.47 (043.2) 

 

Іванов С. О., студент, 

Навчально-науковий Юридичний інститут, 

Національний авіаційний університет, м. Київ 

Науковий керівник: Петров В. В., к.ю.н., доцент 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ АВІАКОМПАНІЙ УКРАЇНИ  

Фахівці з повітряного права вважають, що 

приєднання України до Монреальської конвенції 

забезпечить приведення норм українського законодавства 

у відповідність до міжнародних стандартів регулювання 

відповідальності авіаперевізника, а також підвищить 

безпеку польотів шляхом посилення відповідальності 

авіаперевізників [9, с. 50]. 

Література 

1. Оніщенко О. В. Договір перевезення повітряним 

транспортом: деякі цивільно-правові аспекти /  

О. В. Оніщенко // Наукові праці Національного 

авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник 

«Повітряне і космічне право» Зб. наук. пр. – К. : НАУ, 

2009. – №4 (13). — С. 49-50. 

 

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ 

МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ 

 
1. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та імені 

учасника й містити вказівку на вид матеріалу 
конференції латиницею (наприклад, 
Ivanov_Andrey_tezy, Ivanov_Andrey_zayavka); 

2. Текст має бути виконаний в Microsoft Word 6.0 і 
вище для Windows, файл з розширенням *.rtf; 

3. При направленні матеріалів електронною поштою 
тема повідомлення повинна містити ім’я та 
прізвище учасника з обов’язковою вказівкою ―на 
конференцію‖. До повідомлення обов’язково має 
бути додано файл зі сканованою копією квитанції 
про перерахування коштів за публікацію тез доповіді у 
збірнику у форматі файлу PDF, JPG. 

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право 

редагування або відхилення матеріалу, який 

виконаний та оформлений з порушенням 

зазначених вище вимог 

 

NOTA BENE (НЕОБХІДНО ПАМ’ЯТАТИ)  

1. Матеріали конференції плануються видати до 

початку конференції. Збірник матеріалів 

конференції учасники отримають під час 

конференції.  

2. Вартість публікації тез доповіді - 100 грн. 

Кошти перераховуються – банківським 

переказом (платежем):  

Розрахунковий рахунок 26252000094878  

АТ «ОЩАДБАНК» 

- МФО 322669  

- ЄДРПОУ 09322277 

- Призначення платежу: поповнення карткового 

рахунку 4790820009173102 

3. Організаційний збір за участь у конференції не 

передбачений. 

 

Як проїхати до 

Національного авіаційного університету 

Від залізничного вокзалу:  

- маршрутним таксі № 401 до зупинки «Національний 

авіаційний університет»;  

- маршрутним таксі № 454 до зупинки «вул. Лебедєва-

Кумача».  

- трамваєм №1, №3 до зупинки «Національний 

авіаційний університет». 

З аеропорту Бориспіль: 

- автобусом до площі Перемоги, далі – трамваєм № 1, 

№ 3 до зупинки «Національний авіаційний 

університет».  

З аеропорту Жуляни: 

- тролейбусом № 22 до зупинки «Індустріальний міст», 

далі – трамваєм №1, №3 до зупинки «Національний 

авіаційний університет». 

 

Адреса: м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, 

корпус № 1, актова зала 

Контактний телефон: 406-70-35, 406-79-16  

e-mail: pravo@nau.edu.ua 

http://www.law.nau.edu.ua 


