Вимоги до оформлення матеріалів:
Наукові повідомлення учасників можуть посилатися як тези або як статті, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції.
Вимоги до оформлення:
 матеріали повинні відповідати вимогам
постанови президії ВАК України № 705/1 від 15.01.2003 р. “ Про підвищення
вимог до фахових видань, внесених до
переліків ВАК України”;
 матеріали подаються у електронному варіантів у форматі doc. або, редактор MS
Word;
 обсяг тексту: статті —не більше 10 сторінок; тез — не менше 4 сторінок формату
А-4;
 поля верхнє, нижнє та ліве —20 мм, праве
—15 мм; шрифт —Тimes New Romans, кегель —14 пт, інтервал між рядками — 1,5;
 до наукових повідомлень аспірантів, здобувачів та студентів додається рецензія
наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію
до друку.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ
ДОПОВІДІ

Петров А. І.
к.ю.н., доцент
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА
Одним із напрямків розвитку торговельного мореплавства в Україні є …..

Регламент роботи конференції:
26 березня 2015 р.
13.00 — реєстрація учасників
14.00 — пленарне засідання
17.00 — закриття конференції
Умови участі у конференції:
Всі витрати щодо відрядження (проїзд,
проживання, харчування тощо) здійснюється
учасником конференції за власний рахунок
або за кошти організації, яка його відрядила.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА
НАН УКРАЇНИ

БАТУМСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА
АКАДЕМІЯ
СЕКТОР
МІЖНАРОДНОГО МОРСЬКОГО ПРАВА

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й
Л И С Т

Вартість участі у конференції:
організаційний внесок у розмірі 50 грн. ;
вартість публікації у збірнику матеріалів
конференції становить 50 грн. за кожну
сторінку формату А-4
(ступень
заповнення останньої сторінки не менш 75
%).
Оплата проводиться:
р/р 26006301327046 в АТ “ОТП Банк”;
МФО 300528;
Код ЗКПО 23745145
Отримувач: Київський університет права
НАН України (організаційний внесок та
публікації
у
збірнику
матеріалів
конференції).
Копія квитанції надсилається разом із
заявкою на участь у конференції та тезами
(електронною поштою).

ІІІ Міжнародна науково-практична
конференція
«Міжнародно-правові

проблеми
сучасного торговельного
мореплавства»
м. Київ
26 березня 2015 р.
з виданням збірника матеріалів

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІІ Міжнародної науково-практичної
конференції

“Міжнародно-правові

проблеми сучасного
торговельного мореплавства”
яка відбудеться
26 березня 2015 р.
на базі Київського університету права
НАН України,
Сектору міжнародного морського права
за адресою вул. Академіка Доброхотова , 7 -а

Мета конференції: наукове обґрунтування
теоретичних та практичних проблем правового
регулювання торговельного мореплавства.
Основні тематичні напрямки конференції:











Правовий статус судна
Розгляд справ про зіткнення суден
Застосування права держави і права прапору
Господарська діяльність морських рибних портів
Право прибережних спільнот
Правове регулювання море господарської політики
Практичне застосування норм Кодексу торговельного
мореплавства України
Охорона морського середовища
Правова безпека на морі та ін.

Умови участі конференції:
У конференції можуть брати участь науковопедагогічні
працівники
вітчизняних
навчальних закладів, аспіранти та здобувачі,
студенти старших курсів, юристи-практики
Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська.
Порядок направлення заявок на участь у
конференції:
Для участі вам необхідно надіслати заявку
на участь (форма додається), тези доповіді, а
також рецензію наукового керівника чи
іншої особи, що має науковий ступінь чи / та
вчене звання (підпис має бути засвідчений
печаткою установи) на електронну пошту
E-mail:sector_sea-law@ukr.net
в строк до 20 березня 2015 року
N.B. Редакційна колегія залишає за собою
право
редагування
або
відхилення
матеріалу, який виконаний та оформлений з
відхиленням від зазначених вимог
Додаткову інформацію можна отримати за
телефоном:
097 812 10 93 Оргкомітет конференції

ЗАЯВКА
на участь у

ІІІ Міжнародній науково-практичній
конференції

“Міжнародно-правові
проблеми сучасного
торговельного мореплавства”
26 березня 2015 р.
м. Київ
Прізвище _____________________________
Ім'я,по-батькові ________________________
Науковий ступінь ______________________
Вчене звання __________________________
Посада та місце роботи, навчання (повна
назва організації)_________________________
Телефони для контактів ________________
E-mail:_______________________________
Тема доповіді_________________________
Секція________________________________
Відомості про приїзд:
Особиста участь_______________________
Не зможу прийняти особисту участь, прошу
надіслати збірник матеріалів конференції на
адресу___________________________________
Відомості про наукового керівника:
Прізвище:___________________________
Ім'я, по- батькові_____________________
Посада, науковий ступень, вчене звання__
Дата, підпис _________________________

