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Силабус навчальної дисципліни 

 

«МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ І 

КОСМІЧНЕ ПРАВО» 

 

Спеціальність:  

293 Міжнародне право 

 

Рівень вищої освіти Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська  

Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 

- прийняття правильних та обґрунтованих рішень в галузі міжнародного 

повітряного і космічного права; 

- усвідомлення значення міжнародного співробітництва держав у сфері 

міжнародного повітряного і космічного права; 

- здійснення професійної діяльності в сферах суспільного життя, 

пов’язаних із функціонуванням міжнародної цивільної авіації;  

- надання кваліфікованої юридичної допомоги учасникам міжнародних 

повітряних сполучень. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 

Забезпечення підготовки високоосвічених спеціалістів у галузі 

міжнародного повітряного та космічного права, здатних орієнтуватись у 

сучасних політико-правових умовах, приймати обґрунтовані рішення з 

правових питань в межах своєї компетенції, розв’язувати різноманітні 

практичні проблеми, пов’язані з міжнародним повітряним і космічним 

правом, які можуть виникати в їхній майбутній професійній діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- засвоєння студентами основних понять та правових норм міжнародного 

повітряного і космічного права, здобуття ними навиків тлумачення та 

застосування цих норм в реальній практиці; - оволодіння методами та 

засобами міжнародного повітряного і космічного права;  

- вивчення сучасних тенденцій та проблем розвитку міжнародного 

повітряного  і космічного права;  

- дослідження історії становлення, сучасного стану та місця національного 

повітряного права серед інших галузей права і „авіаційного” законодавства 

– в системі національного законодавства України. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

- здатність аналізувати та узагальнювати положення законодавства 

України, що стосується її міжнародних обов’язків; 

- здатність юридично правильно кваліфікувати відповідні факти і 

обставини, аналізувати правотворчу та правозастосовну міжнародну і 

національну практику з питань авіаційної діяльності; 

- здатність давати адекватну оцінку сучасним тенденціям у розвитку 

міжнародного повітряного і космічного права; 

- здатність користуватися обсягом знань з міжнародного публічного права 

в цілому та з міжнародного повітряного і космічного права, зокрема; 

- здатність аналізувати норми міжнародних угод, проводити порівняння з 

нормами чинного законодавства України з питань авіаційної діяльності; 

- здатність юридично правильно кваліфікувати відповідні факти і 

обставини, аналізувати правотворчу та правозастосовчу міжнародну і 

національну практику з питань космічної діяльності; 

- здатність давати адекватну оцінку сучасним тенденціям у розвитку 

міжнародного космічного права та національного космічного 

законодавства. 



 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Поняття, сутність, історія становлення та розвитку 

міжнародного повітряного і космічного права. Джерела міжнародного 

повітряного права. Правовий режим повітряного простору. Міжнародно-

правове регулювання міжнародних повітряних перевезень. Правовий 

статус повітряного судна та екіпажу. Відповідальність у міжнародному 

повітряному праві. Боротьба з актами незаконного втручання в діяльність 

цивільної авіації. Допомога повітряним суднам, що зазнали лиха. 

Міжнародно-правовий режим космічного простору. Об’єкти та суб’єкти 

міжнародного космічного права. Інституційні форми багатостороннього 

співробітництва в космічній галузі. Відповідальність у міжнародному 

космічному праві. Актуальні проблеми міжнародного космічного права. 

Особливості розвитку національних законодавств із питань космічної 

діяльності. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: есе, тематичні дослідження, здійснення аналітики, 

групова робота, кейс-стаді, ситуативні тестові завдання, опитування у 

різних формах, різнорівневі тести, самостійна робота. 

Форми навчання: денна  

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на бакалаврському рівні  

Пореквізити Знання з міжнародного повітряного і космічного права можуть бути 

використані при написанні кваліфікаційної роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Міжнародне публічне право : підруч. для студ. ВНЗ: у 3 т. Т. 2 / В. Ф. 

Антипенко, Л. Д. Тимченко, О. В. Бєглий, О. А. Радзівілл, Е. В. Горян. - К : 

НАУ, 2012. 

2. Цірат, Ганна Віталіївна. Уніфікація норм міжнародного приватного 

повітряного права : монографія / Г. В. Цірат. - Харків : Право, 2018. - 467 с. 

3. Космічне право: Навчально-методичний посібник. – К.: Освіта України, 

2009. – 102 с. – НАУ 

4. Страхування у сфері космічної діяльності: теоретико-правові засади / В. 

В. Семеняка ; заг. ред. Ю. С. Шемшученко ; Ін-т держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України, Міжнар. центр косм. права. - К. : 

Академперіодика, 2008. - 240 c 

Репозитарій НАУ: 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус) 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, письмово 

Кафедра Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) КАСПРУК ОКСАНА СЕРГІЇВНА 

Посада: викладач кафедри міжнародного права та порівняльного 

правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 

Вчене звання:  

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof_sklad/  

Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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