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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Інформуємо Вас, що на базі кафедри менеджменту та економіки факультету 
менеджменту Льотної академії Національного авіаційного університету 30 

березня 2022 року відбудеться ІІІ Міжнародна науково-практична  
Інтернет-конференція студентів, аспірантів та науковців  

«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ДИСКУСІЇ». 
 

До участі в конференції запрошуються студенти, аспіранти, науковці, викладачі 
вищих навчальних закладів, фахівці-практики, підприємці. 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Економічне спрямування 
Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, 
комплексами; 
Секція 2. Менеджмент; 
Секція 3. Маркетинг; 
Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 
Секція 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці; 
Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит; 
Секція 7. Податкова система. Бюджетна система; 
Секція 8. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 
Секція 9. Логістика і транспорт; 
Секція 10. Світова економіка та міжнародні економічні відносини. 
Юридичне спрямування 
Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і 
правових вчень; 
Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне 
право; 
Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне 
право. Житлове право. Зобов'язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове 
право та право соціального забезпечення; 
Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Кримінально-
виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура; 
Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та 
податкове право. Муніципальне право; 
Секція 6. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право; 
Секція 7. Господарське право. Господарське процесуальне право. Фінансове право. 
Банківське право; 
Секція 8. Інтелектуальна власність та його захист. Інформаційне право. 

 
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: ДИСТАНЦІЙНА 

Відповідальність за якість тез і достовірність даних покладається на авторів. 



УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Для участі у науково-практичній інтернет-конференції необхідно до 30 березня 
2022 року надіслати на електронну адресу оргкомітету заявку і тези доповіді. 

За матеріалами конференції планується випуск електронної збірки тез та розсилка 
учасникам після роботи конференції. 

Pdf варіант збірника безкоштовно. 

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

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

1. Обсяг тез – 2-3 повних сторінки ф. А4. 
2. Поля: верхнє, нижнє, ліве- 2,5, праве –1,5 см. Абзацний відступ 1,0 см. 

Шрифт: Times New Roman, 14 пт., міжрядковий інтервал – 1,0. 
3. УДК – вирівнювання по лівому краю, без абзацу. 
4. Прізвище та ініціали автора (авторів) розміщуються у правій половині 

аркуша, нижче (справа) – назва навчального закладу. Назва тез – великими 
літерами, жирний шрифт, по центру. 

5. Формули повинні бути виконані у редакторі формул, рисунки згруповані.  
6. Список використаних джерел має бути оформлений згідно ДСТУ 8302:2015 
7. Тези студентів та  аспірантів можуть подаватися як одноосібно, так і в 

співавторстві (не більше двох осіб), зокрема, з науковим керівником. 
8. Назва файлу з тезами повинна відповідати прізвищу першого автора 

матеріалів 
9. Студенти обов’язково вказують наукового керівника (в кінці тез). 

 
 
 

 

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 проблематики та сучасного 
бачення завдань, об’єктів, понять економіки та права, пошук раціональних 
способів забезпечення стійкого економічно-правового розвитку. 

 
 
 

ЗАЯВКА 
учасника конференції 



 
Прізвище, ім’я, по-батькові__________________________________________ 
Місце роботи (навчання) ___________________________________________ 
Провідна кафедра__________________________________________________ 
Науковий керівник _________________________________________________ 
Назва напряму (секції)______________________________________________ 
Тема доповіді______________________________________________________ 
Потреба у сертифікаті (так/ні)_____________________________________ 
Домашня адреса___________________________________________________ 
Контактний телефон______________________________________________ 
Електронна адреса_________________________________________________ 
 
Тези доповіді та заявку учасника в електронному вигляді слід надсилати 
секретарю оргкомітету кафедри менеджменту та економіки:  
Вакуленко Наталії Сергіївні 
vakulenko@sfa.org.ua 
+38(099) 2635898 

 
Зразок оформлення матеріалів тез: 
УДК 331.556.4  

Фоменко О.А.  
Льотна академія Національного авіаційного університету  

 
АКТИВІЗАЦІЯ МІГРАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ЧИННИК 

РУЙНУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
 

Більшість науковців розглядають міграційні процеси як прогресивне 
явище, яке сприяє розвитку суспільства, ліквідації бідності, покращенню 
фінансових, матеріальних та житлових умов… в умовах економічного спаду 
[1]. 
 

Список використаних джерел: 
 1. Пітюлич М.І. Проблеми трансформації грошових переказів трудових 

мігрантів у інвестиційні ресурси. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук. 
техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2011. № 21.3. С. 23–28.  
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