
(Ф 21.01 - 02)  

  

Силабус навчальної дисципліни  

«СТАНДАРТИ ICAO»   

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента загальноуніверситетського 

переліку  

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин  

3 кредити/ 90 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет навчання)  Вивчення стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), 

розширення кругозору студентів щодо особливостей застосування Додатку 

17 «Стандарти та рекомендовані практики – Безпека – Захист Міжнародної 

цивільної авіації від актів незаконного втручання».  

  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета)  
Курс спрямований на формування у студентів знань з функціонування 

органів Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), структури і 

ознайомлення студентів з особливостями забезпечення належної 

імплементації стандартів ІСАО в повітряне законодавство України, 

розширення кругозору майбутніх юристів щодо правового забезпечення та 

особливостей застосування стандартів ІСАО для належного 

функціонування вітчизняної авіаційної галузі.  

  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  Курс направлено на вдосконалення та поглиблення знання студентів щодо 

стандартів Міжнародної організації цивільної авіації; поняття та змісту 

стандартів ІСАО; особливостей імплементації стандартів ІСАО в праве 

поле України, а також  розуміння та співвідношення понять «безпека» та 

«захист» в діяльності цивільної авіації; поглиблення розуміння поняття 

«акт незаконного втручання в діяльність цивільної авіації»; превентивні 

заходи безпеки щодо перевезення пасажирів, включаючи окремі та 

особливі їх категорії, ручну поклажу, багаж, вантаж, пошту і т.д.   

  

 



Як можна  

користуватися набутими 

знаннями і уміннями  

(компетентності)  

Знання теретико-правових основ, а також процедур створення та підримки 

міжнародних стандартів та рекомендованих практик Міжнародної 

організації цивільної авіації (ІСАО);  

Знання особливостей практичного застосування вимог Додатку 17 

«Стандарти та рекомендовані практики – Безпека – Захист  

Міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання»;  
Здійснювати всебічний правовий аналіз спірних ситуацій, що виникають при 

практичному застосування стандартів Міжнародної організації цивільної 

авіації (ІСАО);  

Знання основних напрямків реформування національного законодавства 

відповідно до стандартів ІСАО.  

Застосовувати стандарти Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) 

для вирішення науково-практичних завдань.  

  

Навчальна логістика  

Зміст дисципліни: Стандарти Міжнародної організації цивільної авіації 

(ІСАО). Додатки до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. 

Особливості Додатку 17 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. 

Поняття безпеки як захисту цивільної авіації від актів незаконного 

втручання. Історико-правові основи актів незаконного втручання в 

діяльність цивільної авіації. Поняття акту незаконного втручання в 

вітчизняному та міжнародному  повітряному праві. Превентивні заходи 

безпеки як основа попередження здійснення актів незаконного втручання. 

Особливості превентивних заходів щодо перевезення пасажирів та їх багажу. 

Особливості превентивних заходів щодо особливих категорій пасажирів  

Види занять: лекції, практичні  

Методи навчання: навчальна дискусія, он-лайн.  

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна  

Пререквізити  
Знання публічних галузей права, загальні та фахові знання, отримані на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти  

Пореквізити  

Знання та практичні навички можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи та у подальшій практичній діяльності. Навчальна 

дисципліна «Стандарти ІСАО» є базовою для вивчення навчальних 

дисциплін: «Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини і 

діяльності органів влади»,  «Теорія та практика вирішення публічних 

спорів», «Практика Європейського суду з прав людини», «Актуальні 

проблеми сучасного повітряного права», «Проблеми правового регулювання 

повітряних сполучень», «Правове забезпечення діяльності авіакосмічної 

галузі», «Особливості правового забезпечення доставки вантажів окремими 

видами транспорту».  



Інформаційне забезпечення  

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ  

  
Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. Конвенция о Международной Гражданской Авиации (Чикаго, 1944 

год) Приложения 1–19 URL: http://www.6pl.ru/asmap/ convMGApril.htm  

2. Опис додатків до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_655  

3. Додаток 17 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.  
URL: http://www.6pl.ru/asmap/Annexes//an17_cons_ru.pdf  

 4. Факты об ИКАО. Международная организация гражданской авиации. 

1995. http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=27459 &lang=uk-UA  

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9137  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія теоретичного навчання,  проектор  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  
Екзамен  

Кафедра  Конституційного і адміністративного права  

Факультет  Юридичний факультет  

Викладач(і)  
ПІБ: Миронець Оксана Миколаївна  

  

Посада: старший викладач  

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук (PhD)  

Профайл викладача:  
http://www.law.nau.edu.ua/uk/caphedras/chair1/554- 
mironec-oksana-mikolaivna  
Тел.: 044 406 73 47 oksana.myronets@npp.nau.edu.ua  

 1-441    
E-mail:  

Робоче місце: 

Оригінальність навчальної 

дисципліни  
Авторський курс, викладання українською мовою  

Лінк на дисципліну  див.: https://classroom.google.com/c/MTM0MTM4MDU4ODk5  
         Код класу jjaq4ig  
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