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Силабус навчальної дисципліни 

 

«МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 

РОЗСЛІДУВАННЯ  

АВІАЦІЙНИХ ПРИГОД» 

 
Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська та англійська 

Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 

- ознайомити студентів із міжнародними стандартами розслідування 

авіаційних пригод;             

- розкрити специфіку правового регулювання сучасних міжнародних  

перевезень вантажів (пасажирів і багажу) повітряними міжнародними 

транспортними коридорами; 

-  вивчити правові основи  розслідування авіаційних пригод та інцидентів; 

- формування у студентів загальних уявлень щодо процедури 

забезпечення безпечного і сталого функціонування системи повітряного 

транспорту та попередження факторів небезпеки. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 

- надання необхідних навичок для виконання практичної, аналітичної та 

науково-дослідної роботи у сфері міжнародного повітряного права; 

- ознайомлення з особливостями здійснення розслідування авіаційних 

подій, серйозних інцидентів, інцидентів, надзвичайних подій, 

пошкоджень цивільних повітряних суден і літальних апаратів на землі, 

порушень порядку використання повітряного простору, зокрема під час 

обслуговування та організації повітряного руху. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- правильно розуміти та застосовувати термінологічний масив системи 

міжнародного повітряного права; 

- розуміти основні закономірності та сучасні тенденції розвитку 

повітряного права та самостійно проводити міжнародно-правовий аналіз 

сучасних  проблем в сфері розслідування авіаційних пригод; 

- формувати юридичну позицію й доказову базу; 

- розуміти специфіку проведення технічного розслідування на території 

іноземних держав, в яких сталися авіаційні події з цивільними 

повітряними суднами України; 

- розуміти особливості застосування міжнародних стандартів з метою 

забезпечення безпеки польотів повітряних суден та використання 

повітряного простору. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

- здатність розуміти термінологію, основні визначення та формулювання, 

які використовуються при характеристиці стану безпеки польотів; 

- здатність аналізувати причини авіаційних подій та інцидентів, 

надзвичайних подій та пошкоджень повітряних суден на землі, порушень 

порядку використання повітряного простору; 

- здатність формулювати юридичні висновки й консультації;  

- здатність проводити юридичний аналіз міжнародних повітряних 

відносин; 

- здатність розуміти особливості звернення до міжнародних організацій 

або відповідних організацій іноземних держав про надання допомоги у 

проведенні розслідування чи технічного дослідження уламків, обладнання 

літального апарату, інших об’єктів, що стосуються розслідування, оцінки 

отриманих даних бортового реєстратора. 

  



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Історичні аспекти формування і розвитку 

міжнародного повітряного права. Становлення міжнародного повітряного 

права. Теорія та практика. Авіаційний транспорт та сфера його 

функціонування. Еволюція адміністративно-правового забезпечення 

функціонування авіаційного транспорту. Міжнародні повітряні 

перевезення та відповідальність сторін у зв’язку з перевезенням вантажів 

повітряним транспортом. Система і принципи міжнародного 

співробітництва держав в області світової цивільної авіації. Структура 

міжнародних організацій, цілі і завдання, характер діяльності і 

ефективність прийнятих заходів.  Основні поняття, функції, обов’язки та 

цілі державного регулювання авіаційної діяльності. Повітряне 

законодавство. Правова основа розслідування авіаційних подій та 

інцидентів. Міжнародні вимоги до розслідування авіаційних пригод та 

інцидентів. Документальне оформлення підсумків розслідування 

авіаційних пригод та інцидентів. 

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 першому (бакалаврському) рівні 

вищої освіти 

Пореквізити Знання з даної дисципліни 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. 

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:   
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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