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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ IKAO» 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний  семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська  

Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 

- ознайомлення студентів із специфікою діяльності IKAO;             

- розкриття особливостей правового регулювання міжнародних 

повітряних перевезень; 

- набуття студентами теоретичних знань в області повітряного права, 

повітряного законодавства, принципів і норм повітряного права;  

- вироблення у студентів навичок тлумачення норм права для ефективної 

експлуатації об'єктів авіаційної інфраструктури. 

Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 

надання необхідних навичок для виконання практичної, аналітичної та 

науково-дослідної роботи у сфері міжнародного повітряного права 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- використовувати юридичні поняття та категорії в необхідних випадках; 

- правильно розуміти та застосовувати термінологічний масив системи 

міжнародного повітряного права; 

- вести дискусію й дебати з питань міжнародного повітряного права; 

- вивчення структури та функцій діяльності ІКАО; 

- формування у студентів загальнотеоретичної та інформаційної бази про 

основні складові та інститути повітряного права; 

- вироблення навичок роботи з правовими документами і нормами права 

за тематикою дисципліни, а також їх тлумачення і аналізу; 

- формування знань про практику застосування повітряного законодавства 

і норм повітряного права; 

 - вміння самостійно оцінювати роль правових актів у професійній 

діяльності, здатності до самореалізації, саморегулювання. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

- здатність розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також 

контраргументи проти позиції опонентів;  

- здатність формулювати юридичні висновки й консультації з питань 

міжнародного повітряного права;  

- 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 права; 

- здатність користуватися обсягом знань з міжнародного публічного права 

в цілому та з міжнародного повітряного права, зокрема; 

- здатність аналізувати норми міжнародних угод, проводити порівняння з 

нормами чинного законодавства України з питань авіаційної діяльності; 

- здатність давати адекватну оцінку сучасним тенденціям у розвитку 

міжнародного повітряного права. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Структура системи повітряного транспорту. Види 

повітряного транспорту. Вантажний і пасажирський повітряний 

транспорт, їх функції. Правовий статус повітряного судна. Правовий 

статус екіпажу повітряного судна. Суб’єкти повітряних транспортних 

правовідносин. Поняття авіаційного персоналу. Екіпаж повітряного судна 

та його правовий статус. Поняття авіапідприємства, авіакомпанії, їх види. 

Господарська та комерційна діяльність цивільної авіації. Поняття та 



історія розвитку міжнародних повітряних перевезень. Поняття та основні 

принципи міжнародного повітряного права. Міжнародні організації у 

сфері авіаперевезень. Структура та функції діяльності ІКАО. Статутна 

мета IKAO. Основні напрямки діяльності IKAO. Правовий напрямок 

діяльності IKAO. Міжнародні повітряні перевезення та відповідальність 

сторін у зв’язку з перевезенням вантажів повітряним транспортом. 

Діяльність ІКАО щодо забезпечення безпеки повітряних перевезень. 

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), 

навчальна лабораторія міжнародного права та порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

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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