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Силабус навчальної дисципліни 
«Основи права» 

Освітньо-професійної програми:  
 «Електронні технології Інтернету речей», 
Галузь знань: 17  «Електроніка та телекомунікації» 
Спеціальність: 171 «Електроніка» 

Рівень вищої освіти 
(перший (бакалаврський), 
другий (магістерський) 

перший 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна  фахового компонента ОП 
Курс Основи права 
Семестр 4 для денної форми, 5 - для заочної 
Обсяг дисципліни,  
кредити ЄКТС/години 

4/120 

Мова викладання Українська, англійська 
Що буде вивчатися 
(предмет вивчення) 

Правові основи діяльності фахівців у галузі електроніки та 
телекомунікації, договірні відносини у сфері електроніки та 
телекомунікацій, суспільні відносини у сфері державного 
регулювання еконміки. 

Чому це цікаво/треба 
вивчати (мета) 

Розвиток суспільства та технічний прогрес обумовлюють 
ускладнення правових відносин міх суб’єктами господарювання. 
Тому майбутнім фахівцям та керівникам необхідно орієнтуватись 
у правовому полі діяльності та громадського життя. 

Чому можна навчитися 
(результати навчання) 

Володіти основами повітряного та космічного права, а також 
знаннями основних положень цивільного та кримінального 
кодексів. 

Як можна користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями (компетентності) 

Набуті знання та уміння дозволять приймати найбільш коректні 
рішення правового характеру у професійній діяльності фахівця у 
галузі електроніки та телекомунікації або керівника підприємства. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: розвиток суспільства обумовлює необхідність 
оволодіння основами:  
- цивільного права; 
- авіаційного та космічного права; 
- цивільного та кримінального кодексу. 
Методи навчання: лекції, семінари, дискусії.  
Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані 1-3 семестрах першого рівня 
здобуття вищої освіти за даною спеціальністю. 

Пореквізити Знання та навички з управління персоналом та проектами. 
Інформаційне забезпечення 
з репозитарію та фонду 
НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 
1. Цивільний кодекс України. 
2. Кримінальний кодекс України. 
3. Міжнародне повітряне право, он-лайн доступ 
https://pidru4niki.com/1435012046741/pravo/mizhnarodne_povitr
yane_pravo 
4. Принципи міжнародного космічного права, он-лайн доступ 
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3551/%D0%A7
%D1%96%D0%BF%D1%94%D1%80%D0%B0.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 
5. Право інтелектуальної власності, он-лайн доступ 



 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D
0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%
D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81
%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 
 6.Булгакова І.В., Клепікова О.В. Транспортне право України: 
підручник / І.В Булгакова, О.В Клепікова. - К.: Прецедент, 2011. – 
344 с. 
7. Конспект лекцій з дисципліни “Транспортне право” / Упоряд. 
С.В. Кострюков. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 
212 с. 
8. Транспортне право України: Навч. посіб. / Демський Е.Ф., 
Іжевський В.К. - К.: Атіка, 2008. – 292 с. 
9. Транспортне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. 
/М.Л. Шелухін, О.І. 3.2.5. Антонюк, В.О. Вишнивецька та ін.; за 
ред. М.Л. Шелухіна. - К.: Вид. Дім “Ін Юре”, 2008. – 896 с. 
10. Тетарчук І.В. Дяків Т.Є. Транспортне право: Навчальний 
посібник для підготовки до іспитів.-К.: «Центр учбової 
літератури», 2015.-304с. 
11. Транспортне право України: навчальний посібник / за заг. ред. 
Ю.О. Заіки, Н.В. Демиденко. - Київ: КНТ,2014 .-184 с. 
12. Транспортне право України: підручник / В.К. Гіжевський, Е.Ф. 
Демський, А.В. Мілашевич. - Київ: Атіка, 2012. - 332 с. 
13. Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кундрик Р.С. Транспортне 
право: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 244 с. 
 

Локація та матеріально-
технічне забезпечення 

Аудиторії 3-330, 3-120, Комп’ютерний клас із доступом до 
Інтернету 3-319. 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Диференційований залік з урахуванням рівня поточних навчальних 
досягнень. 

Кафедра Господарського, повітряного та космічного права 
 

Факультет Юридичний 
 

Викладач(і) 

 

БЕЗЗУБОВ ДМИТРО 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Посада: професор 
Вчене звання: професор 
Науковий ступінь: доктор юридичних 
наук 
Профайл викладача: 
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/
chair-space-ecological-economic-right-
process/3231-milimko 
Тел.: 098 5149922  
E-mail: dbezzubov@ukr.net  
Робоче місце: 1.450 

Оригінальність навчальної 
дисципліни 

Навчальна дисципліна використовує авторські матеріали, 
матеріали з сучасних джерел, навчальних посібників та наукових 
статей викладачів кафедри. 

 


