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Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Правове регулювання польотів є теоретичною основою  

сукупності знань та вмінь, що формують знання із національного 

та міжнародного повітряного права, з практичними навиками 

щодо забезпечення і підтримки належного правопорядку в області 

польотів відповідно до законних прав і інтересів держави, якими 

оволодіє майбутній фахівець в сфері правового супроводу як 

національних так і міжнародних  польотів. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою навчальної  дисципліни є надання студентам необхідний 

рівень спеціальних знань, достатній для формування основ знань 

у сфері національно та міжнародного права, міжнародного 

приватного права, їх взаємодії як необхідної умови для правового 

регулювання польотів та перевезень, забезпечення законності на 

авіатранспорті. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Студент отримає базові теоретичні та практичні знання  з 

навчальної дисципліни «Правове регулювання польотів», що 

вивчає законодавчі бази як вітчизняної так і міжнародної щодо 

правового регулювання польотів; набуття знань щодо принципів, 

особливостей нормативно-правового матеріалу, які регулюють 

відносини суб’єктів авіатранспортної діяльності, що дозволить 

випускникам працювати в юридичних службах підприємств 

(установ, організацій) авіатранспортної галузі, що здійснюють 

організацію та виконання польотів, в тому числі з метою 

перевезень на національному та міжнародному рівнях; вивчення 

сучасних тенденцій та проблем розвитку авіатранспортної 

діяльності. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність володіти національною та міжнародно-правовою 

термінологією, користуватися понятійним апаратом 

юриспруденції, загальнонауковою і правничою методологією; 

користуватися обсягом знань з правового регулювання польотів в 

цілому; складати цілісне уявлення про сучасне правове 

регулювання польотів і оцінювати корінні проблеми його теорії і 

практики; поважати, дотримуватися і правильно застосовувати 

норми національного та міжнародного повітряного права в 
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правозастосовній практиці; аналізувати норми угод, проводити 

порівняння з нормами міжнародного права та чинного 

законодавства України з питань авіаційної діяльності. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття, предмет та система курсу правового 

регулювання польотів. Історія виникнення розвитку та етапи 

становлення норм щодо правового регулювання повітряних 

сполучень. Джерела норм щодо правового регулювання польотів. 

Правовий режим повітряного простору. Нормативне визначення 

польоту, класифікація польотів. Правові засади організацій 

повітряних перевезень. Правовий режим міжнародних повітряних 

сполучень. Повітряне перевезення: його учасники, види та 

відповідальність за шкоду завдану під час перевезень. 

Види занять:  лекціїї, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, ситуаційний аналіз, 

тестування. 

Форми навчання: очна, дистанційна. аудиторні заняття, 

самостійна робота. 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти. 

Пореквізити Знання можуть бути використані під час написання магістерської 

роботи та вичення курсів  «Проблеми правового регулювання 

повітряних сполучень», «Правове регулювання міжнародних 

транспортних перевезень», «Актуальні проблеми сучасного 

повітряного права», «Актуальні проблеми інформаційного 

забезпечення авіаційної галузі», «Договори в галузі повітряного 

та космічного права», «Правове регулювання перевезень 

авіаційним транспортом», «Міжнародно-правові стандарти 

інформаційної діяльності в галузі авіації». 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
1. Бордунов В.Д. Международное воздушное право. Учебное 

пособие. – М.: НОУ ВКШ „Авиабизнес”; изд-во „Научная книга”, 

2007. –  464с. 

2. Гусев Б.К., Докин В.Ф. Основы авиации: Учеб. пособие 

для сред. спец. учеб. заведений ГА. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Транспорт, 1988.-194с. 

3. Комаров А.О. Основи авіації. Вступ до спеціальності: 

Навч. Посібник.-К.: Вища школа, 1992.-267с.: іл.- Рос. 

4. Міжнародне право: Основні галузі: Підручник / За ред. 

В.Г.Буткевича. – К.: Либідь, 2004. – 816с. 

 

Репозитарій НАУ: 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33154 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24160 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24195 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21781 
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19062 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/33154
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24160
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/24195
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/21781
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19062
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Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, тестування 

Кафедра Господарського, повітряного та космічного права 

Факультет Юридичний 

Викладач(і) ЖМУР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання:  

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Профайл викладача: 
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair-
space-ecological-economic-right-process/1392-zhmur-
nataliyavolodymyrivna 

Тел.:  78-27 

E-mail: nataliia.zhmur@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 1.450 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати 

навчання, що передбачені стандартом вищої освіти України зі 

спеціальності 081 “Право”: демонстувати знання і розуміння щодо 

спеціальних  знань, достатній для формування основ знань у сфері 

національно та міжнародного права, міжнародного приватного 

права, їх взаємодії як необхідної умови для правового 

регулювання польотів та перевезень, забезпечення законності на 

авіатранспорті. 
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