
 

ЗЗААЯЯВВККАА    

ууччаассннииккаа  ккооннффееррееннццііїї  
 

Прізвище, ім’я, по батькові_____________  
______________________________________ 

Назва ВНЗ ____________________________  
______________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання__________ 

Посада _______________________________ 
 
Номер та назва секції__________________  
_____________________________________ 

Тема доповіді_________________________  
Потреба у сертифікаті (так/ні)________ 
 
Адреса, на яку надіслати сертифікат___  
_____________________________________ 

Контактний телефон_________________ 

Електронна адреса____________________ 
 

Тези доповіді в електронному вигляді 

слід надсилати до оргкомітету кафедри 

права та правового регулювання авіаційної 

діяльності:  
 

ПІП: Крилова Кристина Валеріївна  
E-mail: kafedra_prava_@ukr.net 

Телефон: +38(066)-766-52-39 

 

Тези доповіді мають містити обґрунтування 
актуальності проблеми, ступінь її вивченості в  
науковій літературі, мету дослідження, 
висвітлювати основні результати дослідження 
автора (співавторів), висновки та пропозиції.  

Метою конференції є конструктивне 

обговорення актуальних проблем і сучасного 
бачення завдань, об’єктів, понять економіки та 

права, пошук раціональних способів 

забезпечення стійкого економічно-правового 

розвитку. 

 

ССППІІВВООРРГГААННІІЗЗААТТООРРИИ  

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ:: 
 

Льотна академія  

Національного авіаційного університету  

(м. Кропивницький, Україна) 
Національний аерокосмічний університет  

ім. М.Є. Жуковського 

(м. Харків, Україна) 

Національний університет  

«Львівська політехніка» 

(м. Львів, Україна) 

Харківський національний університет  

ім. В. Н. Каразіна 

(м. Київ, Україна) 

Кіровоградський науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр  
МВС України 

(м. Кропивницький, Україна) 

Національний центр  

«Малої академії наук України» 

(м. Київ, Україна) 

Білоруська державна академія авіації 

(м. Мінськ, Республіка Білорусь) 

Сумський національний аграрний університет 

(м. Суми, Україна) 

Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ 

(м. Дніпропетровськ, Україна) 
Університет державної фіскальної служби України 

(м. Ірпінь, Україна) 

Державний університет інфраструктури та 

технологій 

(м. Київ, Україна) 

Черкаський науково-навчальний інститут 

Університету банківської справи 

(м. Черкаси, Україна) 

Вища школа економіки, права та медичних наук ім. 

проф. Є. Ліпінського  

(м. Кельце, Республіка Польща) 
Університет Норд  

(м. Буде, Норвегія) 

Карагандинський державний університет 

 ім. академіка Е.А. Букетова  

(Республіка Казахстан)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І 
НАУКИ УКРАЇНИ 

 
 

Льотна академія НАУ 
 

 
 
 

Льотна академія Національного 
авіаційного університету 

 

Факультет менеджменту 
 

Кафедра права та правового 
регулювання авіаційної діяльності  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

IIII  ММііжжннааррооддннаа  ннааууккооввоо--ппррааккттииччннаа  

ккооннффееррееннццііяя  
 
 

««ММооддееррннііззааццііяя  ввііттччииззнняяннооїї  

ппррааввооввооїї  ссииссттееммии  вв  ууммоовваахх  

ссввііттооввооїї  ііннттееггррааццііїї»» 
 

1199  ––  2200  ттррааввнняя  22002211  ррооккуу 
 

м. Кропивницький 



ШШААННООВВННІІ  ККООЛЛЕЕГГИИ!!   
Інформуємо Вас, що на базі кафедри 

права та правового регулювання авіаційної 

діяльності факультету менеджменту Льотної 

академії Національного авіаційного 

університету 19 - 20 травня 2021 року 

відбудеться ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Модернізація 

вітчизняної правової системи в умовах 

світової інтеграції». 

До участі у конференції запрошуються 

науковці, науково-педагогічні працівники, 

представники органів державної та місцевої 

влади, інших установ, юристи-практики, 

аспіранти та всі професійно зацікавлені 

особи. 

 

ТТЕЕММААТТИИЧЧННІІ  ННААППРРЯЯММИИ    

РРООББООТТИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ 
1. Захист прав людини у вітчизняному 

законодавстві, судовій практиці та 

правоохоронній діяльності. 

2. Цінності права Європейського Союзу 

та європейський досвід захисту прав 

людини. 

3. Соціально-гуманітарні та філософські 

аспекти розвитку громадянського 

суспільства. 

4. Обліково-аналітичне забезпечення 

управління суб’єктами господарювання. 

5. Нормативно-правове регулювання 

суб’єктів авіаційної діяльності та 

забезпечення авіаційної безпеки.  

 

 

 

ФФООРРММАА  ППРРООВВЕЕДДЕЕННННЯЯ  

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ::  ДИСТАНЦІЙНА 

Відповідальність за якість тез і 

достовірність даних покладається на авторів 

та наукових керівників. 

 

За бажанням можна замовити безкоштовно 

сертифікат учасника конференції.  
 

УУММООВВИИ  УУЧЧААССТТІІ  ВВ  

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦІІЇЇ:: 
Для участі у науково-практичній 

конференції необхідно до 10 травня 2021 р. 

надіслати за адресою оргкомітету заявку і 
тези доповіді.  

За матеріалами конференції планується 

випуск електронного збірника тез доповідей, 

який буде розіслано учасникам та розміщено 

на веб-сайті за посиланням: www.glau.kr.ua 

(розділ наука → наші видання)  
Pdf-варіант збірника безкоштовно. 

Робочі мови конференції: українська, 
англійська, польська, російська.  

 

ВВИИММООГГИИ  ДДОО  ООФФООРРММЛЛЕЕННННЯЯ  ТТЕЕЗЗ  

ДДООППООВВІІДДІІ  
1. Тези доповіді до 3-х повних сторінок 

друкованого тексту формату А-4, набраного в 

текстовому редакторі Microsoft Word.  

2. Поля: верхнє, нижнє, ліве- 2,5, праве –1,5 

см. Абзацний відступ 1,0 см.  

Шрифт: Times New Roman, 14 кегель, 

міжрядковий інтервал – 1,0. 

3. У верхньому лівому кутку вказується 

УДК. Назву доповіді друкувати великими 

жирними літерами симетрично до тексту. 

Праворуч, через один інтервал під назвою 

доповіді – прізвище та ім’я, по батькові автора. 

Посада, назва організації, e-mail. 

4. Тези доповіді повинні включати 

мінімальну кількість формул і графіків, які 

виконуються за допомогою спеціальних 

редакторів MS Office. Формули розміщувати 

по центру, нумерацію здійснювати по правому 

краю. Рисунки повинні бути згруповані як 

єдиний об’єкт. 
5. Список використаних джерел має бути 

оформлений згідно ДСТУ 8302:2015 

6. Тези аспірантів можуть подаватися як 
одноосібно, так і в співавторстві (не більше 
двох осіб), зокрема, з науковим керівником. 

7. Тези студентів подаються у співавторстві 
з науковим керівником. 

8. Назва файлу з тезами повинна 
відповідати прізвищу першого автора 
матеріалів.  

  

ЗЗРРААЗЗООКК  ООФФООРРММЛЛЕЕННННЯЯ  ТТЕЕЗЗ  

УДК 336.71 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК 

ЮРИДИЧНЕ ЯВИЩЕ  

 

Іванов Іван Іванович,   

доцент кафедри права та правового 

регулювання авіаційної діяльності 

Льотної академії  

Національного авіаційного університету, 

кандидат юридичних наук, доцент 

Електрона пошта 

Основний текст … 

 

ЛІТЕРАТУРА  

1. 

2. 
 

http://www.glau.kr.ua/

