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Григоров О.М. Теоретичні та практичні проблеми міжнародно-

правового регулювання діяльності цивільної авіації. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. Міністерство освіти і науки України, 

2020. 

Дисертація присвячена аналізу теоретичних та практичних аспектів 

міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації, 

дослідженню особливостей правового статусу та режиму використання 

повітряного простору цивільною авіацією (включаючи безпілотні літальні 

апарати цивільного призначення), захисту навколишнього середовища від 

забруднення внаслідок діяльності цивільної авіації, з’ясуванню проблемних 

питань міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації на 

універсальному, регіональному та двосторонньому рівні, становлення та 

розвитку інституційного механізму в авіаційній сфері, особливостям 

формування та сучасного розвитку конвенційних стандартів відповідальності 

авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден та міжнародно-

правовому забезпеченню захисту цивільної авіації від актів незаконного 

втручання у її діяльність. 

У дослідження доведено, що формування основних концептуальних 

(доктринальних) положень щодо правового статусу та режиму використання 

повітряного простору мало місце на початку двадцятого століття. 

Закріплення принципу повного та виняткового суверенітету держави над 

повітряним простором, що знаходиться над її територією, після завершення 

Першої світової війни у ст.1 Паризької конвенції 1919 р. про повітряну 

навігацію, а також у Чиказькій конвенції 1944 р. про міжнародну цивільну 

авіацію сформувало міжнародно-правову основу використання цивільною 
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авіацією повітряного простору. Подальший розвиток повітряних перевезень 

та повітряного транспорту, початок космічної ери та поява широкого спектру 

різновидів аерокосмічної діяльності загострили проблему вирішення 

застарілого питання делімітації повітряного і космічного простору. На 

сьогодні ця глобальна проблема сучасного міжнародного права загострилася 

через наявність двох взаємовиключних концепцій делімітації: просторової та 

функціональної. 

Встановлено, що до сучасної проблематики міжнародно-правового 

регулювання діяльності цивільної авіації також належать правові питання 

техногенного забруднення навколишнього середовища внаслідок діяльності 

цивільної авіації та використання безпілотних літальних апаратів цивільного 

призначення. 

Доведено, що міжнародно-правова регламентація діяльності цивільної 

авіації базується на конвенційних стандартах, сформованих в ході Чиказької 

дипломатичної конференції 1944 р. і закріплених у Чиказькій конвенції 

1944 р. про міжнародну цивільну авіацію, Угоді про транзит при 

міжнародних повітряних перевезеннях та угоді про міжнародний повітряний 

транспорт. Водночас принцип лібералізації міжнародних повітряних 

перевезень, закріплений Декларацією глобальних принципів лібералізації 

міжнародного повітряного транспорту, прийнятою в рамках Всесвітньої 

авіатранспортної конференції 2013 р., знаходить практичне втілення в 

регіональних міжнародно-правових угодах, укладених державами-

учасницями ЄС, державами Південної та Латинської Америки, Південно-

Східної Азії, тощо. Не менш важливим напрямком лібералізації повітряних 

перевезень є двосторонні угоди про повітряне сполучення, які укладаються 

державами і базуються на положеннях сучасної типової угоди ІКАО про 

повітряні сполучення. 

Здійснено комплексний аналіз ролі ІКАО у сфері цивільної авіації. При 

формуванні цієї універсальної міжнародної авіаційної організації повною 

мірою було використано досвід діяльності перших міжнародних авіаційних 
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інституцій, таких як Міжнародна комісія з повітряних перевезень, 

Міжнародний юридичний комітет з авіації, Консультативний технічний 

комітет з транспорту, Міжнародний технічний комітет юристів-експертів з 

повітряного права. Не менш важливу роль у розробці сучасних міжнародно-

правових стандартів відіграють регіональні авіаційні організації Європейська 

конференція цивільної авіації (ЄКЦА), Африканська комісія цивільної авіації 

(АКЦА), Латиноамериканська комісія цивільної авіації (ЛАКЦА), Арабська 

комісія цивільної авіації (АРКЦА), а також міжнародні неурядові авіаційні 

організації Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА), 

Міжнародна рада аеропортів (АСІ), Інститут повітряного транспорту (ІТА), 

Міжнародне представництво авіакомпаній Європи (АІRE), Міжнародна 

асоціація вантажних авіаперевізників (ТІАКА). Однією із гострих проблем у 

рамках правотворчої діяльності ІКАО залишається питання правової природи 

стандартів та рекомендаційної практики ІКАО. 

Здійснено комплексний аналіз становлення та розвитку інститут 

відповідальності авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден, 

починаючи з 20-30-х рр. минулого століття, та формування сучасних 

конвенційних стандартів відповідальності авіаперевізників та експлуатантів 

повітряних суден на сучасному етапі, які знайшли своє закріплення в 

положеннях Конвенції 2009 р. про відшкодування збитків, завданих 

повітряним судном третім особам (Конвенція про загальні ризики) та 

Конвенції 2009 р. про відшкодування третім особам збитків, завданих у 

результаті актів незаконного втручання з участю повітряних суден 

(Конвенція про особливі ризики).  

Встановлено, що кардинальних змін зазнали міжнародно-правові 

стандарти безпеки цивільної авіації, які були розроблені під егідою ІКАО у 

60-70-х рр. ХХ ст. Вступ в силу Пекінської конвенції 2010 р. про боротьбу з 

незаконними актами по відношенню до міжнародної цивільної авіації та 

Протоколу 2010 р. до Гаазької конвенції 1970 р. про боротьбу з незаконним 

захопленням повітряних суден сформували нову міжнародно-правову базу 
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для захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання. Водночас 

розвиток інформаційних технологій створив для діяльності повітряного 

транспорту нові загрози кіберзлочинності та кібертероризму. Саме ці 

негативні явища потребують негайної розробки та прийняття міжнародно-

правових моделей боротьби з новими загрозами стабільному 

функціонуванню цивільної авіації. 

Доведено, що Україна як держава-учасниця ІКАО з 1992 р. бере 

активну участь в універсальному, регіональному та двосторонньому 

співробітництві в авіаційній сфері. Аналіз співробітництва України та ІКАО 

свідчить про, нажаль, епізодичний характер цього напрямку авіаційної 

співпраці. Основний регіональний напрямок співпраці України та ЄС також 

протягом багатьох років знаходиться у стані застою, про що свідчить явне 

затягування процесу підписання Україною та ЄС Угоди про спільний 

авіаційний простір, текст якої був парафований ще у 2013 р. Також, нажаль, 

до сьогодні проблемним питанням міжнародної договірної практики 

української держави залишається статус регіональних авіаційних угод за 

участю України в рамках СНД. Крім того, багато питань викликає рівень 

лібералізації Україною міжнародних повітряних перевезень в рамках 

двосторонніх угод про повітряне сполучення. 

Результати можуть бути використані у таких напрямах: 

- науково-теоретичному – для поглиблення наукових знань та 

створення необхідної теоретичної бази у сфері міжнародно-правового 

забезпечення діяльності цивільної авіації, а також для формування 

міжнародно-правової позиції України стосовно нагальних питань 

міжнародного повітряного права в рамках різних міжнародних організацій, 

зокрема ООН, ІКАО, СОТ, Євроконтроль, тощо; 

- практичному (правотворчому) – при визначенні напрямків і 

практичної реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держав, здійсненні 

правових та інституційних реформ в Україні, вдосконаленні національного 

законодавства, спрямованого на забезпечення реалізації цілей угоди про 
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асоціацію України з ЄС (2014 р.) і. зокрема, Угоди про спільний авіаційний 

простір між Україною, ЄС та його державами-членами (парафована 2013 р.); 

- науково-освітньому (педагогічному) – в процесі розробки 

спеціальних курсів для фахівців, яких готують вищі навчальні заклади 

юридичного профілю, спеціалістів у галузі міжнародного права, 

міжнародного повітряного права, міжнародного транспортного права, 

міжнародного права навколишнього середовища, а також при підготовці 

підручників, навчальних та навчально-методичних посібників з курсів 

«Міжнародне публічне право», «Міжнародне повітряне право», «Міжнародне 

право навколишнього середовища», «Право міжнародних організацій», 

«Право Європейського Союзу». Матеріали дисертації використовуються під 

час викладання лекційних курсів в Інституті міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Ключові слова: міжнародне повітряне право, ІКАО, суверенний 

повітряний простір, цивільна авіація, міжнародно-правове регулювання, 

Чиказька конвенція 1944 р. про міжнародну цивільну авіацію, міжнародні 

авіаційні організації, авіаперевізник, експлуатант повітряного судна, акт 

незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, безпольотні зони, 

безпілотний літальний апарат, двосторонні угоди про повітряне сполучення, 

лібералізація міжнародних повітряних перевезень, міжнародне авіаційне 

співробітництво України. 

 

SUMMARY 

 

Grygorov O.M. Theoretical and practical problems of international legal 

regulation of civil aviation. - Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Dissertation for obtaining the degree of Doctor of Law in the specialty 

12.00.11 «International law» –  Kyiv National University by Taras Shevchenko, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, 2020.  
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The dissertation is devoted to the analysis of theoretical and practical aspects 

of international legal regulation of civil aviation, research of features of legal status 

and mode of airspace use by civil aviation (including drones), protection of 

environment from pollution due to civil aviation, clarification of problematic issues 

of international legal regulation of civil aviation at the universal, regional and 

bilateral levels, the formation and development of an institutional mechanism in 

the aviation sector, the peculiarities of the formation and current development of 

conventional standards of liability of air carriers and aircraft operators and 

international legal protection of civil aviation from acts of unlawful interference 

into its activities. 

The study proves that the formation of the main conceptual (doctrinal) 

provisions on the legal status and use of airspace took place in the early twentieth 

century. Consolidation of the principle of full and exclusive sovereignty of the 

state over the airspace above its territory, after the end of the First World War in 

Article 1 of the Paris Convention of 1919 on Air Navigation, as well as in the 

Chicago Convention of 1944 on International Civil Aviation formed international 

the legal basis for the use of airspace by civil aviation. The further development of 

air transportation and air transport, the beginning of the space age and the 

emergence of a wide range of types of aerospace activities have exacerbated the 

problem of solving the outdated issue of delimitation of airspace and space. Today, 

this global problem of modern international law has been exacerbated by the 

existence of two mutually exclusive concepts of delimitation: spatial and 

functional. 

It is established that the current issues of international legal regulation of 

civil aviation also include legal issues of man-made pollution due to the activities 

of civil aviation and the use of drones. 

It is proved that the international legal regulation of civil aviation is based on 

the convention standards formed during the Chicago Diplomatic Conference in 

1944 and enshrined in the 1944 Chicago Convention on International Civil 

Aviation, the Agreement on Transit in International Air Transport and the 
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International Air Transport Agreement. At the same time, the principle of 

liberalization of international air transportation, enshrined in the Declaration of 

Global Principles for the Liberalization of International Air Transport, adopted at 

the World Air Transport Conference in 2013, finds practical implementation in 

regional international legal agreements concluded by EU member states, South and 

South America, East Asia, etc. Equally important areas of air traffic liberalization 

are bilateral air communications agreements concluded by countries and based on 

the provisions of the current ICAO Agreement about air communications. 

Author has performed a comprehensive analysis of ICAO's role in civil 

aviation. The experience of the first international aviation institutions, such as the 

International Air Transport Commission, the International Aviation Legal 

Committee, the Advisory Technical Committee on Transport, and the International 

Technical Committee of legal-experts, was fully used in the formation of this 

universal international aviation organization. No less important role in the 

development of modern international legal standards is played by regional aviation 

organizations European Civil Aviation Conference (ECAC), African Civil 

Aviation Commission (AFCAC), Latin American Civil Aviation Commission 

(LACAC), Arab Civil Aviation Commission (ARCAC), also non-governmental 

aviation organizations International Air Transport Association (IATA), Airport 

Council International (ACI), Air Transport Institute (ATI), Airlines International 

Representation in Europe (AIRE), International Air Carrier Association (IACA). 

One of the actual problems in the framework of ICAO's law-making activities 

remains the issue of the legal nature of ICAO's standards and recommended 

practices. 

Author has performed a comprehensive analysis of the formation and 

development of the institution of liability of air carriers and aircraft operators since 

the 20-30s of the last century, and the formation of modern convention standards 

of liability of air carriers and aircraft operators at the present stage, which has been 

set in 2009 in The Convention on compensation for damage caused by aircraft to 

third parties (General Risk Convention) and in 2009 in The Convention on 

https://aire.aero/international-air-carrier-associations-iaca-position-on-the-european-commissions-proposal-for/
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compensation for damage to third parties, resulting from acts of unlawful 

interference involving aircraft (Special Risks Convention). 

It is established that the international legal standards of civil aviation safety, 

which were developed under the auspices of ICAO in the 60-70s of the twentieth 

century, have undergone radical changes. The entry into force of the Beijing 

Convention for the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil 

Aviation (2010) and the Protocol (2010) to the Hague Convention for the 

Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (1970) have established a new 

international legal framework for the protection of civil aircraft against acts of 

illegal intervention. At the same time, the development of information technologies 

has created new threats to cybercrime and cyberterrorism. It is these negative 

phenomena that require the immediate development and adoption of international 

legal models for combating new threats to the stable functioning of civil aviation. 

It has been proved that Ukraine, as a member of ICAO since 1992, has been 

actively involved in universal, regional and bilateral cooperation in the aviation 

sector. The analysis of cooperation between Ukraine and ICAO shows, 

unfortunately, the episodic nature of such cooperation. The main regional area of 

cooperation between Ukraine and the EU has also been stagnant for many years, as 

evidenced by the clear delay in the signing of Ukraine and the EU Common 

Aviation Area Agreement, the text of which was initialed in 2013. Also, 

unfortunately, the status of regional aviation agreements with the participation of 

Ukraine within the CIS remains a problematic issue of the international treaty 

practice of Ukraine. In addition, the level of liberalization by Ukraine of 

international air transportation in the framework of bilateral air services 

agreements raises many questions. 

The results can be used in the following areas: 

scientific-theoretical - to deepen scientific knowledge and create the necessary 

theoretical basis in the field of international legal support of civil aviation, as well 

as to form the international legal position of Ukraine on urgent issues of 
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international air law within various international organizations, including the UN, 

ICAO, WTO, Eurocontrol, etc.; 

practical (law-making) – in determining the directions and practical 

implementation of domestic and foreign policy, implementation of legal and 

institutional reforms in Ukraine, improvement of national legislation aimed at 

ensuring the implementation of the objectives of the Association Agreement 

between Ukraine and the EU (2014) and. in particular, Common Aviation Area 

Agreement between the European Union and its Member States and Ukraine 

(initialed in 2013); 

scientific-educational (pedagogical) – in the process of developing special 

courses for specialists trained by higher educational institutions of legal profile, 

specialists in the field of international law, international air law, international 

transport law, international environmental law, as well as in the preparation of 

textbooks, educational books on the courses "Public International Law", 

"International Air Law", "International Environmental Law", "Law of International 

Organizations", "Law of the European Union". The materials of the dissertation are 

used during the teaching of lecture courses of Institute of International Relations 

Kyiv National University by Taras Shevchenko. 

Key words: international air law, ICAO, sovereign airspace, civil aviation, 

international legal regulation, Chicago Convention of 1944 on International Civil 

Aviation, international aviation organizations, air carrier, aircraft operator, act of 

illegal interference in civil aviation, non-flying zones, drone, bilateral air services 

agreements, liberalization of international air transportation, international aviation 

cooperation of Ukraine. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХСКОРОЧЕНЬ 

 

АКЦА – Африканська комісія цивільної авіації  

АНВ – акт незаконного втручання 

АРКЦА – Арабська комісія цивільної авіації  

АСІ – Міжнародна рада аеропортів 

АТЕС – Організація Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва  

АСЕАН – Асоціація держав Південно-Східної Азії 

БХЯ – біологічна, хімічна та ядерна зброя  

ВМО – Всесвітня метеорологічна організація  

ВПС – Всесвітній поштовий союз 

ГАНП – Глобальний аеронавігаційний план  

ГНСС – Глобальна навігаційна супутникова система  

ЄААБ – Європейська агенція з авіаційної безпеки 

ЄАЕС – Євразійський економічний союз  

ЄЕК – Євразійська економічна комісія  

ЄКЦА – Європейська конференція цивільної авіації  

ІАСА – Міжнародна асоціація повітряних перевізників 

ІАТА – Міжнародна асоціація повітряного транспорту  

ІКАО – Міжнародна організація цивільної авіації  

ІМО – Міжнародна морська організація 

ЛАКАК – Латиноамериканська комісія цивільної авіації  

ЛАКЦА – Латиноамериканська комісія цивільної авіації  

МАК – Міждержавний авіаційний комітет  

МКПП – Міжнародна комісія з повітряних перевезень  

МПТ – міжнародні повітряні траси  

МСЕ – Міжнародний союзу електрозв’язку  

МЮКА – Міжнародний юридичний комітет з авіації  

ОКП – особливі категорії пасажирів 

ООР – особи з обмеженою рухливістю 
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ОПР – обслуговування повітряного руху  

ПАНС – процедура аеронавігаційних служб 

ПВП – правила візуальних польотів  

ПДОПР – програма досліджень з організації повітряного руху  

ПІКАО – Тимчасова міжнародна організація цивільної авіації  

ПКУ – Повітряний кодекс України 

ППМП – Постійна Палата міжнародного правосуддя  

ППП – правила польотів за приладами  

РАВПП –Рада з авіації та використання повітряного простору  

РАНП – Регіональний аеронавігаційний план 

РГПВ – регіональна група ІКАО з планування та впровадження,  

РПІ – район польотної інформації  

САРП – Стандарти і Рекомендована практика  

СІТЕЖА – Міжнародний технічний комітет юристів-експертів з повітряного 

права  

СПЗ – спеціальні права запозичення  

СТВ ЄС – Система торгівлі викидами в межах Європейського Союзу  

ТУПС – Типова двостороння угода про повітряні сполучення  

ФАА – Федеральна авіаційна адміністрація США 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Епоха повітроплавання та 

початок авіаційної ери – це унікальні явища в історії людства, які не лише 

стали підтвердженням геніальності та мужності підкорювачів повітряної 

стихії, але й суттєво вплинули на розвиток права загалом і міжнародного 

повітряного права зокрема. 

Спрямована на регламентацію повітряних польотів правотворчість як 

на державному, так і на міжнародному рівнях вимагала відповідного 

теоретичного підґрунтя. Саме на початку ХХ ст. нове трактування 

отримують пов’язані з правовим статусом повітряного простору ідеї таких 

юристів, як Г. Гроцій, С. Пуфендорф, Ж.Е. Данк та ін. По суті, в цей період 

були сформовані основні концепції щодо правового статусу повітряного 

простору та режиму його використання для повітряних польотів: від «повної 

свободи повітря» до абсолютного державного суверенітету над повітряним 

простором, авторами яких були П.Фошиль, М.Ніс, А. Мериньяк, К. Фербер, 

Хр. Мейрер, Д.-Л. Нієхолт, Дж. Вестлейк та ін. 

Відправною точкою становлення міжнародно- правового регулювання 

у сфері цивільної авіації стала, без сумніву, Паризька конвенція 1919 р. про 

повітряну навігацію. Принцип повного та виключного суверенітету держав 

над повітряним простором, розташованим над їх сухопутною та водною 

територією, закріплений у цій конвенції, став принципом міжнародного 

повітряного права, який на багато років уперед визначив основні напрямки 

формування міжнародно-правових стандартів функціонування цивільної 

авіації. 

Завершальним етапом формування сучасних універсальних 

міжнародно-правових основ регламентації діяльності цивільної авіації стало 

прийняття у ході Чиказької міжнародної конференції 1944 р. основоположної 

тріади: Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція), 

Угоди про транзит при міжнародних повітряних перевезеннях (Угода про дві 
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свободи повітря) та Угоди про міжнародний повітряний транспорт (Угода 

про п’ять свобод повітря).  

На сьогодні функціонування цивільної авіації в різних її сегментах, в 

тому числі в міжнародних повітряних перевезеннях, забезпечується також 

міжнародними, регіональними, субрегіональними та двосторонніми угодами 

про повітряне сполучення. Характерною рисою цих угод є положення про 

лібералізацію міжнародних повітряних перевезень, яка розпочалась 

наприкінці минулого століття і у подальшому отримала закріплення в 

Декларації глобальних принципів лібералізації міжнародного повітряного 

транспорту, прийнятій в рамках Всесвітньої авіатранспортної конференції 

2003 р. 

Слід зазначити, що в період 20-30-х рр. ХХ ст. почався також процес 

формування міжнародного інституційного механізму у галузі цивільної 

авіації. Досвід функціонування перших міжнародних інституцій в авіаційній 

сфері був повною мірою використаний під час створення Тимчасової 

міжнародної організації цивільної авіації (ПІКАО) (англ.: Provisional 

International Civil Aviation Organization), яка в подальшому була 

трансформована в Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО) і на 

сьогодні є провідною універсальною міжнародною організацією у галузі 

цивільної авіації. 

Прискорення темпів глобалізації на початку нового століття посприяло 

стрімкому зростанню інтенсивності міжнародних повітряних перевезень, але, 

водночас, виникали все нові загрози, які приводили до збоїв у діяльності 

повітряного транспорту. Трагічні події 11 вересня 2001 р. стали 

каталізатором безпрецедентної координації зусиль міжнародної спільноти у 

напрямку розробки нових міжнародно-правових моделей правового 

забезпечення діяльності цивільної авіації. Тобто, на базі міжнародно-

правових норм, сформованих протягом 60-80-х рр. ХХ ст., була розроблена 

нова система забезпечення безпеки цивільної авіації, закріплена в Конвенції 

2010 р. про боротьбу з незаконними актами по відношенню до міжнародної 
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цивільної авіації, у Протоколі 2010 р., який доповнив Конвенцію про 

боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Пекінська система) та 

Протоколі 2014 р., який доповнює Конвенцію 1963 р. про злочини та деякі 

інші правопорушення, скоєні на борту повітряних суден. 

Наукова новизна цього дослідження полягає, насамперед, у спробі 

комплексного аналізу особливостей становлення та розвитку міжнародно- 

правового регулювання правовідносин у сфері цивільної авіації. У рамках 

такого аналізу висвітлені основні теоретичні та практичні аспекти 

міжнародно-правової регламентації правового статусу повітряного простору 

та режиму його використання для повітряних польотів. При цьому значну 

увагу приділено дослідженню перших правових та міжнародно-правових 

моделей регулювання у сфері авіації, становленню міжнародно-правових 

засад регламентації діяльності цивільної авіації у міжвоєнний період, 

розвитку універсальних, регіональних та двосторонніх міжнародно-правових 

стандартів у галузі повітряного транспорту у другій половині XX та на 

початку XXI ст., правовим особливостям формування та розвитку 

міжнародного інституційного механізму в авіаційній сфері, ролі сучасних 

міжнародних авіаційних організацій в удосконаленні міжнародно-правової 

регламентації діяльності цивільної авіації, а також правовій еволюції 

інституту відповідальності авіаперевізників та експлуатантів повітряних 

суден, сучасного стану та перспектив розвитку міжнародного авіаційного 

співробітництва України. 

Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційного 

дослідження є проведення аналізу міжнародно-правових норм, що діють у 

сфері цивільної авіації на універсальному, регіональному і національному 

рівнях, а також у рамках міжнародних організацій. 

Визначена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: 

- встановити основні етапи формування та розвитку теоретичних 

концепцій правового статусу та режиму використання цивільною авіацією як 

суверенного, так і міжнародного повітряного простору; 
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- розглянути теоретичні аспекти та перспективи вирішення питання 

делімітації повітряного та космічного простору; 

- дослідити нові загальнотеоретичні та практичні міжнародно-правові 

моделі, пов’язані із запобіганням забрудненню навколишнього середовища 

цивільною авіацією (шкідливі викиди в атмосферне повітря, шумове 

забруднення та інші види негативного впливу);  

- з’ясувати вплив санкційних резолюцій РБ ООН про введення 

«безпольотних зон» та заборону повітряних перевезень на детермінацію 

сучасного трактування принципу повного і виключного суверенітету 

держави над повітряним простором, що знаходиться над її територією; 

- проаналізувати становлення, сучасний стан та розвиток основних 

засад міжнародно-правового регулювання у сфері цивільної авіації на 

універсальному, регіональному та двосторонньому рівнях; 

- визначити роль і особливості функціонування міжнародного 

інституційного механізму, починаючи з перших міжнародних авіаційних 

інституцій на універсальному та регіональному рівнях; 

- розглянути особливості реалізації конвенційних стандартів 

відповідальності авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден; 

- дослідити сучасні міжнародно-правові новації у сфері безпеки 

цивільної авіації, спрямовані на захист цивільної авіації від актів незаконного 

втручання у її діяльність; 

- проаналізувати основні сфери, напрямки та проблемні питання 

міжнародного співробітництва України в авіаційній галузі. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, які складаються в рамках 

міжнародного права у сфері цивільної авіації. 

Предметом дослідження є норми міжнародного права, які містяться у 

низці дво- та багатосторонніх угод, міжнародних звичаях, рішеннях 

міжнародних організацій, рішеннях міжнародних судових установ, 

міжнародно-правових доктринах та конвенціях, які регулюють діяльність 

цивільної авіації. 
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Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

система методів, застосування яких обумовлено поставленою метою і 

завданнями дослідження. Для цього в роботі використано широкий перелік 

наукових методів, які допомогли всебічно дослідити проблематику 

міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації. Основу 

методології дисертаційного дослідження становить сукупність методів 

наукового пізнання, використаних автором при написанні дисертації. 

Поєднання загальнонаукових та спеціально-наукових методів дозволило 

вирішити поставлені автором завдання. 

Для дослідження еволюції цивільної авіації, становлення та розвитку 

міжнародно-правового регулювання міжнародних повітряних перевезень, 

формування інституційних органів у сфері цивільної авіації застосовувались 

діалектичний та історичний методи. Своє застосування знайшов також метод 

системного аналізу, що використовувався для з’ясування внутрішніх зв’язків 

між правовими нормами, які складають міжнародно-правові засади 

діяльності цивільної авіації, перебуваючи при цьому в межах різних галузей 

права, як то міжнародне повітряне право, міжнародне приватне повітряне 

право, міжнародне космічне право, міжнародне морське право, міжнародне 

екологічне право, право ЄС, тощо. 

У роботі використано низку спеціальних юридичних методів. Так, 

задля розуміння сутності сучасного міжнародно-правового регулювання 

різних аспектів діяльності цивільної авіації у роботі застосовано формально-

юридичний метод, який дозволив виявити і проаналізувати чинні правові 

норми, їх зміст та взаємозв’язки. Для з’ясування правової природи стандартів 

та рекомендованих практик, а також особливостей імплементації норм 

міжнародного повітряного права в державах-членах ІКАО було застосовано 

порівняльний метод. Для обґрунтування теоретичних висновків дисертації 

використовувалися загальні положення теорії права, а також теорії та 

практики міжнародного права. З метою визначення закономірностей 

історичного розвитку норм, що регулюють діяльність повітряного 
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транспорту, використано історико-правовий та формально-логічний методи. 

Для розробки пропозицій щодо подальшого розвитку правового регулювання 

лібералізації міжнародних перевезень в Україні у світлі спільних проектів з 

ЄС використовувався метод прогнозування. Також у ході дослідження 

використано й інші методи, як то: аналітичний, структурно-функціональний 

та ін. 

Теоретичну основу дослідження складають праці вітчизняних та 

зарубіжних вчених, які досліджували теоретичні та практичні аспекти 

міжнародно-правового регулювання у сфері цивільної авіації. 

Міжнародно-правові особливості використання повітряного простору 

цивільною авіацією досліджувалися у працях таких вчених, як 

С.Д. Білоцький, В.Д. Бордунов, З.І. Боярська, Ю.О. Волошин, Ю. Гаврилова, 

Є.О. Ганенков, В.Е. Грабарь, В.А. Зарзар, Є.К.Єрешов, Н.В. Камінська, Є. 

Кельман, Ю. Ключников, А.А. Козловський, Є. Коштей, В.Н. Кубальський, 

В.Л. Лахтін, Ю.М. Малєєв, А. Мериньяк, Д.Л. Ніє-Холт, М.О. Раскалєй, 

Ф.Н.Саприкін, Ю.С. Семеняка, І.С. Перетерський, П. Фошиль, С.І. 

Хомʼяченко, Ю.С. Шемшученко, Л.І. Шиф, С.С. Юрʼєв, Л. Блувет 

(L.Blewett), Дж. К. Купер (J.C. Cooper), Х.С. Демпси (H.S.Dempsey), С.Д. 

Джаф (S.D. Jaffe), Хр. Мейрер (Ch. Meurer), П.Х. Санд (Р.Н. Sand).  

Системний аналіз міжнародно-правових питань, пов’язаних із 

запобіганням техногенному забрудненню навколишнього середовища 

здійснили Л. Гальчинський, Н. Дятлова, А.Р. Іванова, Ю. Краснова, 

М.О. Медведєва, Ю.С. Шемшученко, В.О. Юрескул, П.С. Яценко, 

К. Аткінсон (C. Atkinson), Р.І. Барч (R.I. Bartsch), Н. Діксон (N. Dickson), 

П. Дертер (P. Doertter), С. Навані (S. Nawani), Х. Пфайфер (H. Pfeiffer).  

Аналізу правових аспектів класифікації правового регулювання 

використання безпілотних літальних апаратів цивільного призначення 

присвячені праці Н. Анищука, Л.Ю. Грекова, А. Дмитрієва, А.Г.Корченка, 

Р. Абейратне (R. Abeyratne), Х. Дью (H. Du), М.А.Хельдевега 

(M.A. Heldeweg), О. Шепардсона (O. Shepardson). 
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Всебічним аналізом міжнародно-правового забезпечення міжнародних 

повітряних перевезень на універсальному, регіональному та двосторонньому 

рівнях займалися В.Д. Бордунов, В.Н. Дежкін, Я.О. Добідовська, 

І.А. Круглова, Ю.М. Малєєв, М.О. Раскалєй, А.Е. Рау, А.В. Сліпченко, 

Є. Сокова, Р. Абейратне (R. Abeyratne), І.Х.П. Діденрікс-Фершур (I.H.P. 

Diedenriks-Verschoor), М. Дреснер (M. Dresner), Дж.П. Хоніг (J.P. Honig), 

Д. Маккензі (D. McKenzie), Дж. К. Салазар (J.C. Salazar), П. ван Фенема 

(P. van Fenema), Дж. Валулік (J. Walulik), Л. Вебер (L. Weber), Т. Вольфе 

(T. Wolfe). 

Проблематика формування, розвитку та сучасних особливостей 

функціонування інституційного механізму в авіаційній сфері була предметом 

досліджень таких вчених, як А.А. Баталов, В.Д. Бордунов, А.М. Верещагін, Р. 

Герасимов, С.К. Колпаков, Ю.М. Малєєв, К.М. Марінцева, М.М. Новікова, 

Т.В. Петрова, М.О. Раскалєй, А.І. Травніков, Дж.К. Купер (J.C. Cooper), 

Ф.У.Фішер (F.W. Fischer), М. Гаудрі (M. Gaudry), Е.М. Джемулла 

(E.M.Giemulla), А. Грехем (A. Graham), В.П. Лоліаті-Банц (V.P. Logliati-

Bantz), Р.Р. Майес (R.R Mayes), М. Міде (M. Miede), А. Пельсер (A. Pellser), 

К.Е. Шлумбергер (C.E. Schlumberger), Л. Вебер (L. Weber). 

Загальнотеоретичні та практичні проблеми інституту відповідальності 

авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден досліджували 

В.П. Губарєв, А.А. Дементьєва, А.В. Іглін, Є.І. Кельман, А.С. Конюхова, 

П.І. Люблінський, Н.Н. Остроумов, О,П. Попова, Г.В. Цірат, Е. Гаспар Браун 

(Gasper Brown E.), Х. Дорінг (H. Doring), Г. Лелоудас (G. Lelovdas), 

А.Ф. Лоуенфельд (A.F. Lowenfeld), А.І. Мендельсон (A.I. Mendelsohn), 

Б.І. Скотт (J.C. Scott), А. Трімарчі (A. Trimarchi).  

Комплексний аналіз правових особливостей міжнародно-правового 

співробітництва у боротьбі з актами незаконного втручання в діяльність 

цивільної авіації проводили В.С. Волостних, Б.П. Єлісєєв, І.І. Камінський, 

А.С. Конюхова, А.Г. Корченко, Ю.М. Малєєв, О.В. Маловацький, Р. Лулі, 
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А.Ю. Нашинець-Наумова, Плахотнюк, В.І. Рижий, К.А. Савицька, 

А.О. Сліпачук, А.В. Філіппов, В.П. Харченко Дж. Хуанг (J. Huang). 

Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародно-правового 

співробітництва України в авіаційній сфері у своїх працях аналізували 

О.О. Гріненко, А.А.Замула, П.В.Кикоть, Н.О.Кулись, К. Кульчицька, 

В.І. Муравйов, М.О. Раскалєй, А.В. Сліпченко, К.В. Смірнова, А.В. Філіппов, 

О.Б. Чернега, О.М.Шпакович. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим комплексним, міждисциплінарним міжнародно-

правовим дослідженням, у якому з використанням релевантних методів 

наукового пізнання, здобутків вітчизняної та зарубіжної міжнародно-

правової доктрини та практики розроблена сучасна концепція міжнародно-

правового регулювання діяльності цивільної авіації. 

Основні результати дисертаційної роботи, які мають наукову новизну і 

виносяться на захист, конкретизуються у наступних основних положеннях, 

висновках та рекомендаціях. 

Уперше: 

- комплексно висвітлено становлення та розвиток міжнародно-

правових доктрин (концепцій), які є основоположними для визначення 

особливостей правового статусу та режиму використання повітряного 

простору цивільною авіацією; 

- визначено основні новації у сфері регулятивних функцій держави 

стосовно використання суверенного повітряного простору цивільною 

авіацією; 

- здійснено комплексний аналіз положень санкційних резолюцій РБ 

ООН щодо введення «безпольотних зон» та заборони повітряних перевезень; 

- прослідковано динаміку формування та розвитку міжнародно-

правових стандартів, спрямованих на захист повітряного простору від 

негативного впливу цивільної авіації; 
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- визначено основні напрямки міжнародно-правового екологічного 

співробітництва із запобігання забруднення навколишнього середовища 

повітряним транспортом; 

- обґрунтовано необхідність теоретичного та практичного визначення 

поняття та класифікації безпілотних літальних апаратів (БПЛА) цивільного 

призначення; 

- досліджено динаміку формування уіверсальних та регіональних 

міжнародно-правових стандартів використання БПЛА цивільного при 

значення; 

- визначено нові тенденції у міжнародно-правовому забезпеченні 

функціонування основних аеронавігаційних зон та міжнародних повітряних 

трас, включаючи практику України після анексії Криму; 

- досліджено існуючі універсальні та регіональні міжнародно-правові 

моделі регламентації міжнародної аеропортової діяльності; 

- проаналізовано особливості сучасного міжнародно-правового 

регулювання міжнародних вантажних повітряних перевезень та перспективи 

його розвитку; 

- на основі комплексного аналізу регіональних правових механізмів у 

сфері міжнародних повітряних перевезень визначено основні тенденції 

лібералізації міжнародних повітряних перевезень в ЄС, в регіоні Південної та 

Латинської Америки, Південно-Східної Азії та Східної Європи; 

- проаналізовано практику використання державами-учасницями 

ІКАО типових двосторонніх угод про повітряне сполучення у сучасній 

договірній практиці США, ЄС та держав Південної і Центральної Америки; 

- показано роль перших міжнародних авіаційних інституцій, зокрема 

Міжнародної комісії з повітряних перевезень, Міжнародного юридичного 

комітету з авіації, Консультативного технічного комітету з транспорту, 

Міжнародного технічного комітету юристів-експертів з повітряного права у 

становленні та розвитку сучасного міжнародного інституційного механізму у 

сфері цивільної авіації;  
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- здійснено комплексний аналіз міжнародного співробітництва ІКАО 

з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями; 

- доведено важливе значення діяльності міжнародних неурядових 

організацій для удосконалення сучасних правових механізмів у авіаційній 

сфері; 

- досліджено основні етапи становлення та розвитку інституту 

відповідальності авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден та 

особливості запровадження сучасних міжнародно-правових моделей 

відповідальності у сфері повітряних перевезень; 

- визначено необхідність розробки нових міжнародно-правових 

механізмів відповідальності авіаперевізників, пов’язаних з наданням 

авіапослуг для пасажирів з обмеженими можливостями; 

- доведено необхідність якнайшвидшої розробки на універсальному 

рівні нових міжнародно-правових стандартів, спрямованих на посилення 

кібербезпеки цивільної авіації. 

Набули подальшого розвитку: 

- узагальнення та конкретизація сучасних доктринальних підходів до 

делімітації повітряного і космічного простору як у теорії сучасного 

міжнародного права, так і в практичній діяльності міжнародних організацій 

(насамперед, Комітету ООН з космосу); 

- практичні аспекти використання сучасних екологічних концепцій 

для активізації міжнародного екологічного співробітництва у боротьбі із 

забрудненням навколишнього середовища цивільною авіацією; 

- дослідження перспективних моделей використання чинних 

універсальних міжнародних угод, як то Угода про транзит при міжнародних 

повітряних сполученнях та Угода про міжнародний повітряний транспорт, 

для подальшої лібералізації міжнародних повітряних перевезень; 

- визначення основних напрямків зростання ролі регіональних 

авіаційних організацій (ЄКЦА, АКЦА, ЛАКЦА, АРКЦА та ін.) в 

удосконаленні правових механізмів у сфері цивільної авіації; 
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- уявлення про основні сфери діяльності міжнародних неурядових 

організацій (ІАТА, АСІ, ІТА, АІRE, TIAKA), спрямовані на розробку 

перспективних правових моделей регулювання діяльності цивільної авіації; 

- конкретизація сучасної міжнародної правозастосовної практики 

(включно із судовою) в рамках двох існуючих конвенційних моделей 

відповідальності авіаперевізників (Варшавської та Монреальської систем); 

- уявлення про сучасні теоретичні та практичні питання класифікації 

та кваліфікації актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації та 

відповідальності держав, юридичних та фізичних осіб. 

Удосконалено: 

- основні підходи щодо режиму використання цивільною авіацією 

суверенного повітряного простору; 

- розуміння сучасних концептуальних положень щодо вирішення 

питання делімітації повітряного і космічного простору, яке має важливе 

практичне значення для діяльності цивільної авіації; 

- значення сучасних структурних та процедурних аспектів діяльності 

ІКАО, спрямованих на підвищення ефективності ІКАО як універсальної 

міжнародної організації; 

- визначення правової природи стандартів та рекомендованої 

практики (САРП) ІКАО, які мають суттєвий вплив на створення міжнародно-

правових норм для забезпечення діяльності цивільної авіації; 

- уявлення про те, що сформовані на сьогодні конвенційні механізми 

у сфері відповідальності субʼєктів авіаційної діяльності та безпеки цивільної 

авіації відповідають вимогам часу;  

- положення, що двосторонні угоди про повітряне сполучення є на 

сучасному етапі розвитку повітряного транспорту головними практичними 

механізмами регулювання міжнародних повітряних перевезень у договірній 

практиці більшості держав-членів ІКАО, включаючи Україну; 

- розуміння того, що стан сучасного співробітництва України в 

авіаційній сфері потребує, насамперед, підвищення рівня представництва її 
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інтересів в ІКАО, реалізації Угоди про САП з ЄС, визначення статусу 

регіональних авіаційних угод за участю України в рамках СНД, так само як 

реальних практичних кроків у напрямку лібералізації міжнародних 

повітряних перевезень на двосторонньому рівні. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що в 

результаті дослідження автор сформулював власне бачення теоретичних та 

практичних проблем міжнародно-правового регулювання діяльності 

цивільної авіації. Отримані автором результати можуть бути використані у 

таких напрямах: 

- науково-теоретичному – для поглиблення наукових знань та 

створення необхідної теоретичної бази у сфері міжнародно-правового 

забезпечення діяльності цивільної авіації, а також для формування 

міжнародно-правової позиції України стосовно нагальних питань 

міжнародного повітряного права в рамках різних міжнародних організацій, 

зокрема ООН, ІКАО, Євроконтроль, тощо; 

- практичному (правотворчому) – при визначенні напрямків і 

практичної реалізації внутрішньої і зовнішньої політики держав, здійсненні 

правових та інституційних реформ в Україні, вдосконаленні національного 

законодавства, спрямованого на забезпечення реалізації цілей угоди про 

асоціацію України з ЄС (2014 р.) і. зокрема, Угоди про спільний авіаційний 

простір між Україною, ЄС та його державами-членами (парафована 2013 р.); 

- науково-освітньому (педагогічному) – в процесі розробки 

спеціальних курсів для фахівців, яких готують вищі навчальні заклади 

юридичного профілю, спеціалістів у галузі міжнародного права, 

міжнародного повітряного права, міжнародного транспортного права, 

міжнародного права навколишнього середовища, а також при підготовці 

підручників, навчальних та навчально-методичних посібників з курсів 

«Міжнародне публічне право», «Міжнародне повітряне право», «Міжнародне 

право навколишнього середовища», «Право міжнародних організацій», 

«Право Європейського Союзу». Матеріали дисертації використовуються під 
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час викладання лекційних курсів в Інституті міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

здобувачем особисто; усі результати цієї роботи, сформульовані в ній 

висновки, положення та рекомендації обґрунтовано на основі особистих 

досліджень автора. Для аргументації окремих положень дисертації 

використовувалися праці інших науковців, на які зроблено посилання. З 

колективних наукових праць у дисертаційній роботі використано лише 

авторські ідеї та положення. 

Апробація матеріалів дисертації. Дисертацію виконано і обговорено 

на кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Основні положення Дисертації Обговорювалися на науково-

практичних семінарах, міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, зокрема таких: Науково-практичний круглий стіл 

«Застосування міжнародно-правових норм у сфері оподаткування України» 

(м. Ірпінь: Державна податкова служба України. Наук.-досл. центр з проблем 

оподаткування, 2011; тези опубліковано), Міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми ефективності міжнародного права» (м. Київ: 

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 29 березня 

2013р.; тези опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція 

«Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі» (м. Київ: 

Національний авіаційний університет, 27 лютого 2014р.; тези опубліковано), 

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика сучасної 

юриспруденції» (м. Київ 19-20 грудня 2014 р.; тези опубліковано),: 

Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні науки: історія, 

сучасний стан та перспектива дослідження» (м. Київ; Центр правових 

досліджень, 15-16 травня 2015 р.; тези опубліковано), Міжнародна науково-

практична конференція «Сучасне правотворення: питання теорії та 

практики» (м. Дніпропетровськ; ГО «Правовий світ», 5-6 червня 2015 р.; тези 
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опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція «Právna veda a 

prax: výzvy moderných európskych integračných prozesov» (м. Братислава, 

Словаччина, 27-28 листопада 2015р.; тези опубліковано), Міжнародна 

науково-практична конференція «Сучасні погляди на актуальні питання 

правових наук» (Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація 

«Істина», 27-28 листопада 2015 р.; тези опубліковано), Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні питання юридичної теорії та практики: 

наукові дискусії» (м. Харків: Східноукраїнська наукова Юридична 

організація, 4 - 5 грудня 2015 р. 2015.; тези опубліковано), Міжнародна 

науково-практична конференція «Новітні тенденції сучасної юридичної 

науки» (м. Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 4 - 5 грудня 2015 р.; тези 

опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція «Európska 

tradícia v medzinárodnom práve: uplatnovanie l`udských práv» (м. Братислава, 

Словаччина, 6-7 травня 2017 р.; тези опубліковано), Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні питання реформування правової системи 

України» (м. Дніпро: ГО "Правовий світ", 6-7 липня 2018.; тези 

опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція «Державне 

регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми 

правозастосування» (м. Київ: Центр правових наукових досліджень, 13-14 

липня 2018 р.; тези опубліковано), Міжнародна науково-практична 

конференція «Верховенство права та правова держава» (м. Ужгород: 

Ужгородський національний університет, 14-15 вересня 2018 р.; тези 

опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція «Законодавство 

України у світлі сучасних активних реформаційних процесів» (м. Київ: Центр 

наукових досліджень,12-13 жовтня 2018 р.; тези опубліковано), Міжнародна 

науково-практична конференція «Conceptul de dezvoltare a statului de drept In 

Moldova şi Ucraina in contextul proceselor de eurointegrare» (м. Кишинів, 

Молдова, 2-3 листопада 2018 р.; тези опубліковано), Міжнародна науково-

практична конференція «Верховенство права та правова держава» 

(м. Ужгород: Ужгородський національний університет, 20-21 вересня 2019 р.; 
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тези опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція 

юридичної науки і практики як основа сталого розвитку правової системи» 

(м. Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 8-9 листопада 2019 р.; 

тези опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання юридичної теорії та практики: наукові дискусії» (м. Харків: 

Східноукраїнська наукова юридична організація, 6-7 грудня 2019 р.; тези 

опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція «Systematization 

of Ukrainian and European legislation in the realities of the modern world» (м. 

Арад, Румунія, 27-28 грудня 2019 р.; тези опубліковано), Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин 

в умовах демократизації української держави» (м. Одеса: Міжнародний 

гуманітарний університет, 10-11 квітня 2020 р.; тези опубліковано). 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертацію виконано на 

кафедрі міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Дисертаційне 

дослідження виконано в межах наукових тем Інституту міжнародних 

відносин № 16БФ048-01 «Асоціація як новий формат відносин України з 

Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та 

інформаційний аспекти», № 19БФ048-01 «Міжнародно-правові та соціальні 

механізми протидії сепаратизму в Україні» та № 19БФ048-02 «Стратегія 

протистояння геополітичним викликам і загрозам національній безпеці 

України в умовах становлення нового світового 24 порядку», які є 

складовими комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Тему дисертації затверджено на 

засіданні Вченої ради Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка від 28 січня 2014 р., 

протокол №6.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

переліку умовних скорочень, змісту, вступу, п’яти розділів, які містять 15 

підрозділів та 48 пунктів, висновків, списку використаних джерел та додатку. 
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Загальний обсяг дисертації становить 516 сторінок, з яких 392 сторінки 

основного тексту. Список використаних джерел налічує 980 назв і займає 92 

сторінки, додатки подано на 8 сторінках. 
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РОЗДІЛ І. 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ ЦИВІЛЬНОЮ АВІАЦІЄЮ: СУЧАСНИЙ 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

1.1. Концептуальні та практичні аспекти використання цивільною 

авіацією простору  

 

1.1.1. Основні концепції правового статусу повітряного простору. 

Витоки правового регулювання використання повітряного простору 

можна простежити у класичному римському праві, норми якого вперше 

торкались прав на повітряний простір. Повітря сприймали як ресурс, 

необхідний для життя, і природне середовище, що є загальним надбанням 

людства та об’єктом власності (res communis) [253, с. 59]. З іншого боку, 

римські юристи вважали, що свою владу держава реалізує на території, яка 

охоплює і землю, і води, і повітря, на однакових засадах [484, с. 25-26].  

У добу Середньовіччя загальноприйнятим був відомий за працями 

болонського вченого Франциска Аккурсія (XIII ст.) принцип «Хто володіє 

землею, той володіє простором від раю і до пекла» [739, с. 309].
 
Згідно із цим 

підходом, власник землі поширював право власності на весь повітряний 

простір над нею без жодних обмежень [562]. Цю позицію підтримано і у 

працях видатних науковців XVII ст. – Гуго Гроція, С. фон Пуфендорфа, Ж.-Е. 

Данка. У них зазначено, що у разі, якщо люди використовують повітря над 

землею, держави поширюють свій суверенітет на відповідний повітряний 

простір. Таким чином, вже у ті часи була визнана необхідність ефективного 

контролю з боку держави над повітряним простором для реального 

здійснення суверенітету [484, с. 47].  

Подальше просування цього питання пов’язане з зародженням авіаційної 

ери на початку ХХ ст. Зокрема, на сесії Інституту міжнародного права, яка 

відбулась у Брюсселі в 1902 р., П.Фошиль вперше представив концепцію 
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«свобод повітря». І, фактично, з цього моменту дослідники міжнародного 

повітряного права стали сповідувати один з чотирьох підходів: 1) абсолютної 

свободи польотів; 2) абсолютного державного суверенітету над повітряним 

простором; 3) вертикального обмеження дії суверенітету держав та наявності 

відповідних зон; 4) функціонального обмеження суверенітету держав 

міжнародним правом [856, с. 24-25]. 

Прихильники першого підходу (наприклад, М. Ніс) вважали, що повітря 

не може бути привласнене. Пілот, що перебуває в повітрі, має постійно діяти 

і поводитись так, як «велосипедист, який рухається по шосе». Крім того, 

зазначалося, що фізичні характеристики повітря унеможливлюють контроль 

держави. Повітряний простір, як і відкрите море, є загальним надбанням 

(власністю) людства, де держави можуть реалізовувати свої права одночасно. 

Єдине обмеження принципу свободи польотів полягає у праві кожної 

держави на самозахист від агресії інших держав [407, с.482].  

У свою чергу П. Фошиль , найбільш послідовний прихильник концепції 

«свободи повітря», наголошуючи на фізичних властивостях повітря, 

стверджував, що «через свою безмежність і рухомість повітряний шар не 

підлягає жодній владі. Жоден народ, хай навіть йому підлягають усі сили 

світу, не в змозі ані фізично, ані матеріально виявити справжню владу над 

повітрям, залишити на ньому відбиток свого авторитету» [580, с. 5]. 

Науковець упевнений, що у разі, якщо держава поширює свій суверенітет на 

повітряний простір над своєю територією на висоту гарматного вогню, вона 

отримує право перешкоджати повітряному руху у цій області повітряного 

простору. Отже, на його думку, практична реалізація концепції суверенітету 

держави над повітряним простором неминуче стане серйозною загрозою для 

розвитку повітряних сполучень [262, с. 22]. 

Відомий дослідник у галузі міжнародного права І. Блюнчи, аналізуючи 

перспективи освоєння людиною повітряного простору, також підкреслював, 

що суверенний егоїзм окремих держав буде, мабуть, втілюватися у зазіхання 

на виняткове користування цим простором у межах своєї території. Однак 
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держава не може підкорити своїй волі вільну стихію, оскільки у своїх рухах 

та гербує політичним розмежуванням [22, с. 32]. Таку позицію підтримує 

інший представник німецької школи права М. Флейшман, коли заявляє, що 

«коли люди навчаться пересуватися у повітрі так само, як морем, станеться 

переворот, в межах якого ніщо не залишиться без змін – право, поліція, 

військове мистецтво, митниця. Жодна прикордонна сторожа, фортеця, ріка і, 

навіть, флот не являтимуть собою перепони» [262, с. 4]. 

Підхід абсолютного державного суверенітету над повітряним простором 

відстоював Дж. Вестлейк, який виступав проти наявності права на транзит 

аеростатів [562], бо державний суверенітет не обмежений у вертикальному 

вимірі, на відміну від суверенітету над морським простором. Крім того, 

прихильники цього підходу брали до уваги те, що шкода від падіння 

предметів на землю прямо пропорційна висоті, з якої вони впали [744, с. 330], 

а також стверджували, що суверенітет держави у правовому сенсі 

обмежується лише її інтересами, а у фізичному – лише межами атмосфери 

[824, с. 71]. 

Третій підхід – вертикальне обмеження суверенітету та запровадження 

відповідних зон. Згідно із цим підходом повітря відкрите для усіх, а держави 

мають щодо нього тільки ті права, які необхідні для їхнього самозбереження. 

Ці права стосуються митного і санітарного контролю, потреб самооборони, 

запобігання шпигунству. Польоти мають бути заборонені в зоні безпеки, що 

простягається на 1500 м від поверхні землі, і, з певними винятками, зокрема 

для прольоту цивільних повітряних суден. Відповідна держава може також 

регулювати посадку і зліт у зоні безпеки над її територією [825, с.5-6]. 

Починаючи з 1902 р. прихильники зонального обмеження суверенітету над 

повітрям висунули пропозицію надати державам виключні права у 

повітряному просторі безпосередньо над їхньою територією до висоти 

1500 м, а в 1910 р. – 500 м [612, с. 50-51]. Деякі автори, такі як А.Мериньяк, 

К. Фербер, обґрунтовуючи суверенітет держави над повітряним простором, 

проводили аналогію між повітряним і морським простором і пропонували 
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використати наявний досвід делімітації морських просторів. Їх правові 

моделі включали зональний розподіл повітряного простору над територією 

держави. Перша зона визначалася на висоті Ейфелевої вежі – 330м, друга 

встановлювалася від верхньої межі першої зони до висоти 5000 м, і, нарешті, 

третя зона – вище 5000 м. Суверенітет держави поширювався на дві перші 

зони у повітряному просторі над територією держави. Третя зона, на думку 

авторів концепції, залишалася вільною для повітряного руху [123, с. 57]. Слід 

зазначити, що при цьому А. Мериньяк робить певний «реверанс» у бік 

прибічників свободи повітря, заявляючи, що у мирний час повітряний 

простір має розглядатися як вільний для повітряних польотів [735, с. 398]. 

Схожу компромісну позицію ми знаходимо у Блюнчлі та Монтегю, які 

намагалися обґрунтувати так звані «серединні» (між суверенітетом та 

свободою повітряного простору) теорії. Зокрема, пропонувалося встановити 

за аналогією з прибережними морськими зонами спеціальну повітряну зону 

певної висоти, на яку б поширювався безумовний суверенітет держави, яка 

знаходилася під нею. Повітряний простір над такою зоною ставав вільним 

для повітряного руху [106, с. 65]. 

Такі погляди знаходять підтримку у Хр. Мейрера. Розмірковуючи про 

межі влади (панування) держави у повітряному просторі, він, зокрема, 

стверджував, що в окремих шарах повітряного простору жоден властивий 

державі засіб впливу є недієвим (неприйнятним).Отже, якщо на певній висоті 

ніхто не може жити і діяти, то юридичний розгляд можливостей держави у 

цій області виявляється безперспективним [737, с. 12]. 

Четвертий підхід – функціональне обмеження суверенітету над 

повітряним простором міжнародним правом. Прихильники цього підходу 

домінували, хоча їхні позиції з приводу ступеня обмеження державного 

суверенітету суттєво відрізнялись. В 1911 р. Інститут міжнародного права 

визнав наявність у держав лише окремих прав на самозахист, без обмежень 

на використання повітря як таких. Д. Анцилотті виступав за введення права 

мирного прольоту як обмеження суверенітету, Хр. Мейрер – за обмеження 
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згідно з міжнародним договором. Він, зокрема, стверджував, що держава не 

має, на відміну від власника, безпосередньої влади відносно речей, прямо на 

них не впливає, вона лише претендує на право верховенства у певній сфері 

відносин, виключаючи будь-який чужий вплив, як би не була обмежена 

можливість впливу та такий об’єкт. Далі він уточнює, що виняткова влада 

держави відносно повітря може бути досягнута через міжнародне визнання 

та підтримку усього державного механізму [856, с. 24-25, 28]. У той же час 

Мейрер заперечував як свободу повітря, так і абсолютний суверенітет і 

вбачав оптимальну модель в наданні державі тільки тих прав у повітряному 

просторі, які виправдовуються її інтересами [737, с.22-23]. 

До речі, останній підхід відображено також у законодавстві держав. 

Німецьке цивільне уложення 1896 р. та Цивільний кодекс Швейцарії 1907 р. 

обмежили право власності на повітря висотою, достатньою для користування 

землею. Суди держав системи загального права у цей період висловили 

подібну позицію, а у Франції у рішенні по справі Clément Bayard v. Coquerel 

(1913 р.) суд вперше застосував теорію зловживання правами, зобов’язавши 

відповідача відшкодувати збитки позивачу, аеростат якого був знищений 

конструкціями, встановленими на земельній ділянці відповідача [329].  

Виходячи з викладеного вище, можна стверджувати, що на початку 

минулого століття були сформульовані основні наукові теорії щодо 

правового статусу повітряного простору. 

 

1.1.2. Питання делімітації повітряного та космічного простору. 

За дорученням ГА ООН з 1966 р. держави в рамках Комітету ООН з 

використання космічного простору докладають зусиль задля владнання 

проблеми делімітації космічного і повітряного простору, однак питання 

розмежування досі залишається невирішеним та, значною мірою, 

політизованим [686, с. 602].  

Загалом, перші роки роботи Комітету дали позитивні наслідки: держави 

виробили два основних підходи до міжнародно-правової проблеми 
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делімітації повітряного і космічного просторів: функціональний і 

просторовий [60]. Вони є усталеними й донині. Слід, однак, зазначити, що 

РФ, яка завжди дотримувалася просторового підходу, в рамках 

співробітництва з Комітетом ООН з космосу наполягає на існуванні третього 

підходу, так званого, комплексного. Такий підхід включає два етапи. На 

першому етапі за низької інтенсивності використання аерокосмічних об’єктів 

усі правові колізії можуть бути вирішені шляхом використання чинних норм 

міжнародного повітряного та космічного права. На другому етапі – з 

урахуванням зростання інтенсивності аерокосмічної діяльності – 

пропонується загальними зусиллями розробити нові міжнародно-правові 

механізми в рамках вищезазначених галузей міжнародного права [32].  

Прихильники функціонального підходу вказують на відсутність потреби 

у делімітації. Їхніми аргументами є наступні: «юридично йдеться про єдиний 

надземний простір; відсутні міжнародні спори чи суперечності з відповідних 

питань; можливе визначення кордону між повітряним та космічним 

простором враховуватиме інтереси тільки тих держав, що братимуть участь у 

цьому процесі» [627 с. 3]. Пропозиції у рамках функціонального підходу 

зводяться до необхідності правової регламентації авіаційної та космічної 

діяльності. Інакше кажучи, пропонується здійснити юридичне розмежування 

авіаційної та космічної діяльності за критерієм функціонального призначення 

літального апарата – повітряного судна чи космічного апарату. При цьому, 

необхідне визначення таких базових понять міжнародного космічного права, 

як «космічний об’єкт» та «космічна діяльність» [44].  

У Комітеті ООН з космосу функціональний підхід підтримують США, 

Франція, Бельгія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Чехія тощо. Зокрема, 

США заявляють, що визначення меж або делімітація космічного простору не 

є необхідною, адже попри відсутність визначення (делімітації) жодних 

юридичних або практичних проблем досі не виникало. Крім того, як 

стверджує М.Т. Кінг, різні правові режими, що застосовуються до 

повітряного простору і простору, добре діяли у відповідних сферах, 
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впродовж останніх десятиліть, коли відбувається загальний розвиток 

авіаційної та космічної діяльності [696]
 
. До речі, законодавство США (Закон 

про аеронавтику і дослідження космічного простору 1958 р., Закон про 

комерційні космічні запуски 1984 р., Закон про порядок дистанційного 

зондування Землі 1992 р.) регламентує здійснення комерційних космічних 

запусків, використання літальних апаратів, статус екіпажів і навігацію, а 

Федеральне управління цивільної авіації, згідно з цим законодавством, має 

найширшу юрисдикцію в питаннях безпеки та навігації повітряних суден та 

авіації [809, с.6].  

Франція, відповідаючи на запит Комітету ООН з космосу, займає 

наступну позицію: «враховуючи наявний стан речей у сфері космічної 

діяльності, Франція дотримується функціонального підходу до визначення 

космічної діяльності, згідно з яким космічним об’єктом вважається будь-який 

об’єкт, призначений для запуску в космос, незалежно від того, чи долетить 

він туди, чи ні» [32].  

До речі, деякі російські науковці, попри офіційну позицію РФ у цьому 

питанні, також є прихильниками функціонального підходу. Так, наприклад, 

Є.О.Ганенков відзначає, що «міжнародно-правове регулювання 

аерокосмічної навігації має базуватися на «функціональному підході», коли 

стосовно аерокосмічних польотів буде застосовуватися система норм тієї 

галузі права (міжнародне космічне право або міжнародне повітряне право), 

яка буде необхідною залежно від технічних можливостей органів керування 

рухом у повітряному та космічному просторі, і незалежно від того, чи 

знаходиться аерокосмічний апарат у формально визначених повітряному або 

космічному просторах» [ 35, с. 12]. 

Зважаючи на розвиток авіаційних і космічних технологій та участь 

нових держав в освоєнні космосу, в Комітеті ООН з космосу стала дедалі 

частіше лунати критика функціонального підходу. Причинами є можливість 

виникнення міждержавних спорів, створення наразі гібридних літальних 

апаратів, здатних переміщуватися і маневрувати як в повітрі, так і в космосі 



 

50 

 

 

[869, с. 7], необхідність узгодження правил безпеки польотів і навігації 

аерокосмічних літальних апаратів і комерційних повітряних суден. Якщо такі 

апарати функціонують в рамках двох окремих правових режимів, зростає 

потенційна небезпека фізичного зіткнення повітряних суден та 

аерокосмічних літальних апаратів [44]. 

Беручи до уваги згадану вище критику, прихильники просторового 

підходу доводять необхідність договірного визначення меж повітряного і 

космічного просторів. Вони наголошують на наявності юридичних 

відмінностей між правовими режимами цих просторів, що потребує 

встановлення розмежування дії принципу свободи космосу, з одного боку, та 

принципу державного суверенітету над повітряним простором, 

розташованим над її територією, з іншого. Зазначається також, що 

розмежування повітряного і космічного простору сприяло б розвитку 

суборбітальних польотів. Комерційне освоєння космосу було б полегшене 

завдяки ясності, стабільності і передбачуваності відповідних правових 

режимів. Це ж стосується інтересу до інвестицій у космічні польоти та 

перевезення [723, с. 34-35]. 

Водночас слід зазначити, що, починаючи з 60-х рр. минулого століття, в 

рамках Юридичного підкомітету Комітету ООН з космосу стосовно 

просторового підходу до делімітації повітряного та космічного простору 

розроблено низку концепцій, а саме: а) концепція встановлення верхньої 

межі державного суверенітету з урахуванням аеродинамічних властивостей 

повітряних суден (концепція Кармана); б) концепція встановлення нижнього 

перигею орбіти супутників (концепція найнижчого орбітального польоту); в) 

концепція ефективного контролю над повітряним простором; г) концепція 

розподілу просторів на відповідні зони; д) концепція пошарового 

розмежування атмосфери та ін. [33] 

В основі першої із цих концепцій лежать пропозиції американського 

фізика T. фон Кармана, який вказав, що кордон між повітряним та космічним 

простором проходить приблизно у 100 км над рівнем Світового океану. 
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Атмосфера тут є настільки розрідженою, що крила повітряних суден не 

можуть забезпечити достатню підйомну силу для польоту, а космічні апарати 

не можуть перебувати на орбіті через надмірний опір атмосфери [809, с. 5].  

Зі свого боку Італія в 1975 р. внесла пропозицію про делімітацію 

космічного простору і фіксування «вертикальної межі» на висоті приблизно 

90 км від поверхні Землі [627, с. 2]. У 1984 р. СРСР висловився за 

встановлення умовної договірно-правової межі між космічним і повітряним 

просторами, яка має проходити на висоті 100–110 км над рівнем океану при 

збереженні права прольоту космічних об’єктів на нижчих висотах над 

територіями інших держав для їхнього виходу на орбіту і повернення на 

Землю. Було вказано, що космічний простір починається з висоти 100–110 

км, тобто з висоти мінімальних перигеїв орбіт штучних супутників Землі, а 

суверенітет держав не поширюється вище меж, окреслених перигеями 

супутників на орбіті [261, с. 22]. 

Концепція найнижчого орбітального польоту передбачає, що повітряний 

простір закінчується на максимальній висоті, досяжній для літаків, а 

космічний простір, своєю чергою, починається на найнижчій точці, де 

космічний корабель може рухатися навколо Землі. Отже, припускають, що 

між цими двома точками існує «мезопростір», де автори, серед яких 

Д. Дж. Харріс, В. Дженкс, Дж. А. Восбург, запропонували застосовувати 

право «мирного прольоту» штучних космічних об'єктів через повітряний 

простір іншої держави. 

Концепція ефективного контролю змістовно пов’язана із технологічною 

можливістю держави здійснювати контроль над повітряним простором над 

своєю територією. Згідно з нею «державний суверенітет діє в будь-якій точці 

космічного простору, якщо діяльність там впливає на безпеку держави або 

людей. Держава може заперечувати проти свободи космічного польоту над 

своєю територією, якщо така діяльність несе зазначені загрози» [765, с.76]. 

Дж. К. Купер стверджував, що в будь-який конкретний час територія кожної 
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держави простягається вгору в космос тією мірою, якою науковий прогрес 

держави дозволяє їй контролювати космічний простір над нею [765, с. 78-79]. 

Вельми радикальною є позиція деяких екваторіальних держав щодо 

питання делімітації повітряного і космічного просторів. Вона базується на 

досить широкому трактування принципу «невід’ємного над природніми 

ресурсами», який отримав закріплення на початку 60-х рр. минулого століття 

у низці резолюцій ГАООН [138, 139]. Ця концепція базується на спробі 

погодити проблему правового статусу частини космічного простору, а саме – 

геостаціонарну орбіту Землі, з правовою регламентацією правового режиму 

використання повітряного простору [124, с. 68-69]. Боготинська декларація 

1976 р. передбачала віднесення сегментів геостаціонарної орбіти (37780 км 

над Землею), розташованих над територією екваторіальних держав, до 

природних ресурсів, які перебувають під суверенітетом держав-учасниць. 

Декларацію підписали 8 екваторіальних держав (Бразилія, Колумбія, 

Республіка Конго, Еквадор, Індонезія, Кенія, Уганда та Заїр (нині – 

Демократична Республіка Конго), однак їхня позиція не була підтримана 

міжнародною спільнотою [912, с. 225]. 

Наразі в рамках роботи Комітету ООН з космосу просторового підходу, 

як зазначають українські дослідники Ю.С. Шемшученко та В.В. Семеняка, 

дотримуються Азербайджан, Алжир, Австралія, Білорусь, Болівія, Казахстан, 

Катар, Мексика, РФ, Таїланд, Україн [261, с. 19-20]. Однак в рамках цього 

підходу існують суттєві проблеми. Основна з них, що зрозуміло, полягає у 

відсутності єдності відносно того, де проводити демаркаційну лінію між 

повітряним і космічним простором. 

Пропозиції держав базуються, насамперед, на думках різних науковців. 

Так, Л. Беккер пропонував встановити межу між повітряним та космічним 

простором на відстані 16 км від Землі, П. Б. Поттер – 48 км, М. Аронсон – 95 

км [513, с. 42].  

На думку Дж. Петлона та П. Демпсі, з огляду на фізичні характеристики 

повітряного простору та космосу, можуть бути запроваджені аерокосмічна 
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зона, зона ближнього космосу та зона космічного простору. Перша зона 

розташована в межах 50 км від Землі і підпадає під дію повного і 

виняткового суверенітету держави. Зона ближнього космосу, що знаходиться 

в діапазоні висот від 50 км до 120 км від Землі (або, як альтернатива, від 18 

км до 160 км), є аналогією передбачених в Конвенції ООН з морського права 

1982 р. прилеглої зони та виключної економічної зони. Така зона могла б 

бути відкрита для мирного прольоту усіх сторін, із встановленими (можливо, 

ІКАО) нормами повітряної безпеки та навігації, яких дотримуватимуться як 

держави в районах польотної інформації, так і держави, на аерокосмічні 

апарати і ракети-носії яких поширюється дія повітряного права. У цій зоні 

також могли б бути обмежені польоти літальних апаратів іноземних держав 

без дозволу розташованої під нею держави. Нарешті, на погляд згаданих 

науковців, зона космічного простору повинна починатися з висоти 120 км 

(або 160 км), дії в ній повинні регулюватися міжнародним космічним правом 

[526, с. 13]. На можливість застосування саме такого підходу вказано і у 

Записці Секретаріату Комітету ООН з космосу «Питання, що стосуються 

суборбітальних польотів для вирішення наукових завдань і/або пасажирських 

перевезень» 2018 р. [809, с. 8]. 

Таким чином, питання розмежування повітряного та космічного 

простору, яке має суттєве теоретичне і практичне значення для діяльності 

цивільної авіації, залишається однією із найважливіших проблем сучасного 

міжнародного права. 

 

1.1.3. Правові особливості використання цивільною авіацією суверенного 

повітряного простору. 

Першим міжнародно-правовим документом, який визначав правовий 

статус та режим використання суверенного повітряного простору, була 

Паризька конвенція 1919 р. про повітряну навігацію [94]. Спільна позиція 

держав-учасниць цієї міжнародної угоди зафіксована в ст. 1, яка 

кодифікувала принцип державного суверенітету. Водночас положення 
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Паризької конвенції визначали право кожної держави-учасниці на часткове 

або повне закриття свого повітряного простору як для національних, так і для 

іноземних повітряних суден. Пункт «b» ст. 34 проголошував, що кожна 

договірна держава залишає за собою право у мирний час обмежити або 

заборонити польоти над своєю територією. Таке рішення мало бути 

оприлюднено і повідомлено усім договірним державам міжнародною 

комісією повітряного руху, яка утворювалася згідно з ст. 3 Паризької 

конвенції. Така заборона на польоти мала діяти без дискримінації відносно 

усіх повітряних суден. Слід зауважити, що у початковій редакції ця стаття 

містила положення, які припускали винятки для національних повітряних 

суден. Тобто, у разі заборони польотів національні повітряні судна держави, 

яка прийняла такі обмеження, на підставі попередніх публічних дозволів 

отримували право здійснювати польоти у заборонених зонах винятково у 

суспільних інтересах. У подальшому цей відверто дискримінаційний підхід 

було вилучено з нової редакції Паризької конвенції додатковим Протоколом 

до конвенції від 15.06.1929 р. 

Порядок дотримання заборонених зон польотів додатково був 

урегульований Додатком D до Паризької конвенції. П.п. 18-19 Додатка 

передбачали систему спеціальних сигналів у денний та нічний час, які 

означали 1) що судно знаходиться поблизу забороненої зони, 2) вимогу 

змінити маршрут польоту. У разі входження повітряного судна у таку зону 

обумовлювалися додаткові сигнали, які означали вимогу негайно залишити 

заборонену зону і у найкоротший час здійснити посадку на найближчому 

аеродромі. 

Вищезазначені правові формулювання стосовно порядку впровадження 

та дії заборонених для польотів зон у суверенному повітряному просторі 

знайшли відображення у Чиказькій конвенції 1944 р. про міжнародну 

цивільну авіацію [95]. Так, вирішальне значення для визначення сучасного 

режиму використання суверенного повітряного простору мають положення 

ст. 9 «Заборонені зони», які закріплюють право держав-учасниць конвенції з 
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міркувань військової чи громадської безпеки заборонити або обмежити 

польоти національних та іноземних повітряних суден а) над забороненими 

зонами, б) над усією територією держави або якоюсь її частиною, а також 

вимагати у разі недотримання такої заборони від кожного повітряного судна, 

яке входить до забороненої зони, здійснити посадку у найближчому 

аеропорту на території цієї держави. Інформація про впровадження 

заборонених зон та їх місцезнаходження повідомляється усім державам-

учасницям Чиказької конвенції та Міжнародної організації цивільної авіації 

ІКАО. 

Згідно з положеннями Чиказької конвенції правові вимоги щодо 

порядку встановлення заборонених зон в суверенному повітряному просторі 

визначаються чинним законодавством держав-учасниць конвенції. 

Наприклад, ст. 30 ПКУ [159] відносить питання заборони або обмеження 

використання повітряного простору України до компетенції уповноважених 

державних органів. Згідно з пп. 29 – 36 Положення про використання 

повітряного простору України, заборона на використання повітряного 

простору України встановлюється на постійній основі: 1) над атомними 

станціями, гідроелектростанціями, греблями, важливими державними 

об’єктами, природними заповідниками. А також над об’єктами підвищеної 

екологічної небезпеки; 2) у разі виникнення загрози небезпеки суверенітету 

можлива заборона на нерегулярні польоти між пунктами відправлення на 

території України та пунктами прибуття, розташованими на території 

держави-агресора. У свою чергу обмеження щодо використання повітряного 

простору України на постійній або тимчасовій основі встановлюються у разі 

1) перехоплення повітряного судна-правопорушника або нерозпізнаного 

об’єкту, 2) виконання авіаційних робіт з пошуку, рятування та посадки 

космічних об’єктів; 3) забезпечення польотів спецрейсів (рейси літера «А»); 

4) польотів безпілотних повітряних суден; 5) навчань, ракетних стрільб, 

тощо; 60 над районами проведення масових заходів державного рівня. 

Додатково, згідно п. 36 Положення, в заборонених зонах або зонах 
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обмеження польотів не забороняється а) діяльність, що здійснюється 

установами та організаціями, в інтересах яких встановлено заборону, б) 

діяльність, передбачена пп. 1-5 частини 2 ст.24 ПКУ, пов’язана з 1) захистом 

територіальної цілісності України, 2) запобіганням терористичних актів у 

повітряному просторі України, 3) усіма видами рятувальних робіт та надання 

допомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації, 4) запобіганням та 

припиненням порушення правил використання повітряного простору 

України [171]. 

Аналогічну правову схему запровадження заборонених зон у 

повітряному просторі Республіки Білорусь передбачає ст. 14 Повітряного 

кодексу Республіки Білорусь [27]. Згідно з п.2 глави 1 Правил використання 

повітряного простору Республіки Білорусь [164], заборонена зона – це 

повітряний простір встановлених розмірів, у межах якого використання 

повітряного транспорту без спеціального дозволу заборонено. Заборонені 

зони у повітряному просторі Республіки Білорусь встановлюються органами 

Загальної системи організації повітряного руху Республіки Білорусь. 

Використання повітряного простору у межах заборонених зон дозволяється у 

виняткових випадках. П.11 Правил допускає таке використання у разі а) 

відбиття повітряного нападу або збройного вторгнення на територію 

Республіки Білорусь, а також запобігання або припинення порушень 

державного кордону, б) надання допомоги в надзвичайних ситуаціях 

природного чи техногенного характеру, тощо, в) попередження чи 

припинення порушень порядку використання повітряного простору 

Республіки Білорусь. Як виняток, згідно з п. 95 Правил, допускаються 

польоти у відповідності з міжнародними договорами Республіки Білорусь, 

які передбачають використання повітряного простору в заборонених зонах. 

Згадувані вище положення Чиказької конвенції стосовно заборонених 

для польотів зон отримали нове трактування у зв’язку з активізацією у 

суверенному повітряному просторі такої діяльності держав, яка може 

загрожувати безпеці цивільної авіації. Йдеться, перед усім, про військову 
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діяльність. З цього приводу ІКАО розробила спеціальне Керівництво щодо 

засобів безпеки, вживаних у зв’язку з військовою діяльністю, яка є 

потенційно небезпечною для здійснення польотів цивільних повітряних 

суден (далі – Керівництво) [198]. Згідно з Керівництвом такими видами 

діяльності є: a) учбові стрільби або випробування будь-якого виду зброї 

класу «повітря-повітря», «повітря-земля», «земля-повітря» або «земля-

земля», здійснювані у даному районі, або здійснювані таким чином, що це 

може зачіпати цивільний повітряний рух; b) деякі дії військових повітряних 

суден, наприклад, повітряні паради, тренувальні польоти та навмисне 

скидання предметів чи десантників; c) запуск та повернення космічних 

кораблів; d) операції в конфліктних районах або в районах потенційних 

військових дій, якщо вони являють собою потенційну небезпеку для 

цивільного повітряного руху. 

Важливого значення у цьому документі надається координації дій між 

цивільними та військовими органами ОПР. Одним із перших кроків такої 

координації має бути узгодження: a) вибору місця (місць) або району 

(районів), часу та тривалості діяльності з метою уникнення закриття чи зміни 

встановлених маршрутів ОПР, блокування найбільш економічних ешелонів 

польоту або затримок регулярних польотів повітряних суден, окрім випадків, 

коли немає іншого вибору; b) мінімально можливих розмірів ділянки 

повітряного простору, виділеного для здійснення такої діяльності з 

урахуванням її мети; c) будь-яких спеціальних заходів безпеки, яких мають 

вживати орган(и), які здійснюють зазначену діяльність, зацікавлений(ні) 

орган(и) ОПР або цивільні повітряні судна, які здійснюють польоти поблизу 

такого району; d) координацію, необхідну між повноважним органом ОПР та 

військовою організацією або її підрозділом(ами) під час здійснення 

зазначеної діяльності; e) засоби та методи забезпечення обміну інформацією 

стосовно початку та закінчення зазначеної діяльності, за необхідності обміну 

інформацією стосовно розпізнавальних знаків цивільних повітряних суден, 

координації задля вживання спеціальних заходів безпеки, втому числі 
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координації дій служби аварійного сповіщення та пошуково-рятувальних 

служб, координації у тому випадку, коли аварійна ситуація з цивільними 

повітряними суднами або інші непередбачувані обставини вимагають 

повного або часткового припинення зазначеної діяльності. 

Не менш важливими є завчасні повідомлення, які, згідно з 

положеннями глави 5 Додатка 15 до Чиказької конвенції складаються та 

випускаються у вигляді NOTAM (англ. Notice to Airmen) і передаються в 

рамках регламентування та контролю аеронавігаційної інформації (AIRAS). 

Згідно п. 4.5 Керівництва NOTAM розсилається (по класу І чи ІІ) 

відповідним органам міжнародних NOTAM (NOF) держав-учасниць 

конвенції. Зразки таких повідомлень містяться у Додатку В до Керівництва. 

Слід відмітити також особливі заходи, передбачені Керівництвом на 

випадок збройного конфлікту або можливості його виникнення. Згідно з п. 

10.3 Керівництва, держава, відповідальна за ОПР у даному районі повинна а) 

визначити географічний район конфлікту, б) оцінити небезпеку як 

потенційну небезпеку для суден цивільної авіації, в) визначити, чи варто 

уникати польотів в районах конфлікту (або через них), або чи польоти 

можуть продовжуватися з дотриманням певних умов. Далі, згідно з 

порядком, передбаченим у Керівництві, слід видати міжнародне 

повідомлення NOTAM з обов’язковим визначенням термінів дії обмеження. 

Копія такого повідомлення відсилається у відповідне регіональне бюро 

ІКАО. Згідно пп. 10.6, 10.7 Керівництва рівень безпеки у районі військових 

конфліктів визначається відповідальною державою. Передбачається, що у 

разі, коли польоти через район конфлікту дозволені, слід приділяти увагу 

спеціальним заходам безпеки, а саме: 1) порядку розпізнавання цивільних 

повітряних суден, 2) передачі попереджень та навігаційних рекомендацій, 3) 

справності на належній роботі бортового обладнання, тощо. 

Наступним важливим документом ІКАО, присвяченим питанням 

безпеки польотів цивільних повітряних суден над зонами конфліктів є 

Керівництво з оцінки факторів ризику для польотів цивільних повітряних 
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суден над зонами конфліктів або поблизу них [200]. Керівництво визначає 

основні моделі дій усіх зацікавлених осіб (включно з ІКАО, регіональними 

органами цивільної авіації, державами, експлуатантами повітряних суден, 

постачальниками аеронавігаційної інформації) з оцінки факторів ризику для 

польотів цивільних повітряних суден над зонами конфліктів. До речі, 

Додаток D до Керівництва містить не лише типові схеми поширення 

інформації між усіма зацікавленими сторонами, але й проект добровільної 

угоди на обмін інформацією про загрози для цивільної авіації. Вельми 

показовим є включений у текст Керівництва регламент рекомендацій із 

безпеки польотів, розроблений Нідерландським управлінням із безпеки 

польотів в рамках розслідування інциденту з МН-17. Ці рекомендації 

передбачають: 

Для ІКАО: 

- включити до Стандартів положення про те, щоб держави, на території 

яких відбуваються збройні конфлікти, на ранній стадії публікували 

відповідну інформацію з максимальною конкретизацією характеру і 

масштабу загроз, викликаних цим конфліктом, а також інформацію про його 

наслідки для цивільної авіації. Розробити чіткі визначення відповідних 

термінів, таких як зона конфлікту і збройний конфлікт. 

- оновити Стандарти і Рекомендовану практику, що стосуються наслідків 

збройних конфліктів для цивільної авіації, і максимально можливою мірою 

надати відповідній рекомендованій практиці статус Стандартів з тим, щоб 

держави мали можливість вживати абсолютно чітких заходів, якщо безпека 

польотів цивільних повітряних суден може виявитися під сумнівом. 

- змінити відповідні Стандарти таким чином, щоб оцінки факторів 

ризику також охоплювали б загрози для цивільних повітряних суден, що 

виконують польоти в повітряному просторі на крейсерських ешелонах, 

особливо при польоті над зонами конфліктів. Відповідно до пропозицій, 

підготовленими Робочою групою ІКАО з питань загроз і ризиків, в ці оцінки 
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ризику необхідно включити чинники, що підвищують рівень ризику, і 

невизначені фактори. 

Для ІКАО та ІАТА: 

- настійно рекомендувати державам і експлуатантам, які мають 

відповідну інформацію про наявність загроз в межах будь-якого іноземного 

повітряного простору, своєчасно повідомляти її іншим сторонам, 

зацікавленим в ній з точки зору безпеки польотів повітряних суден. 

Забезпечити, щоб відповідні пункти в Додатках ІКАО, пов'язаних з даною 

проблемою, були розгорнуті і стали більш жорсткими. 

- крім уже вжитих заходів, таких як веб-сайт (сховище даних ІКАО про 

зони конфліктів) з повідомленнями про зони конфліктів, необхідно 

ініціювати створення платформи для обміну досвідом і кращими практиками, 

пов'язаними з оцінкою ризиків при польотах над зонами конфліктів. 

Для держав (держав експлуатанта):  

- забезпечити включення в національні нормативні положення вимоги, 

що передбачає проведення експлуатантами оцінки факторів ризику, 

пов'язаних з прольотом над зонами конфліктів. Відповідно до пропозицій, 

підготовлених Робочою групою ІКАО з питань загроз і ризиків, в ці оцінки 

ризику необхідно включити чинники, що підвищують рівень ризику, і 

невизначені фактори [200]. 

Досить неоднозначним, на нашу думку, є практичне застосування веб-

сховища інформації ІКАО про зони конфліктів (CZIR), функціонування якого 

викликало негативну реакцію 17 держав-членів організації [5]. Більш 

практичною є пропозиція, підготована США, яка передбачає (згідно з 

правилом 17а розділу ІІІ документа 7559/10 «Правил процедури Ради») 

формування технічного комітету Ради з кібербезпеки та відмовостійкості [6]. 

Таким чином, здійснюючи свій суверенітет, кожна держава має право 

дозволяти або забороняти польоти на її територію, а також контролювати всі 

переміщення на цій території [526]. В історичному контексті приклад 

договірного міжнародно-правового обмеження суверенітету держави над її 
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повітряним простором знаходимо у положеннях Версальського мирного 

договору 1919 р. На цей безперечний факт звертає увагу В.Е Грабарь, 

зазначаючи, що ст.313-314 Договору встановлюють для держав-переможниць 

повну свободу польотів для їх приватних повітряних суден над територією і 

територіальними водами Німеччини включно з правом транзитного польоту 

через її повітряний простір. Такі «привілеї» проіснували до другої половини 

20-х років [41, с. 54]. Однією із сучасних міжнародно-правових моделей 

обмеження суверенітету держави над її повітряним простором є, зокрема, 

застосування режиму «безпольотних зон», введення якого РБ ООН у 

сучасних умовах, як підкреслює білоруський дослідник В.С. Волостних, є 

вагомим інструментом забезпечення миру та міжнародної безпеки. При 

цьому наявність загрози та ступінь небезпеки визначається винятково РБ 

ООН [30, с.108].
 
 

Першим кроком на шляху практичного формування міжнародно-

правової моделі обмеження прав держав у суверенному повітряному просторі 

стала, на наш погляд, Резолюція 670(1990) від 25.09.1990 р., прийнята РБ 

ООН у відповідь на агресію Ірану проти Кувейту [194]. Зокрема, пп. 2-7 

Резолюції визначали, що 1) усі держави, незалежно від будь-яких прав та 

зобов’язань, накладених в силу міжнародної угоди (включно з Чиказькою 

конвенцією 1944 р. – прим. О.Г.), не дозволяють жодному повітряному 

судну, незалежно від його реєстрації, злітати з їх території, якщо це 

повітряне судно буде перевозити будь-які вантажі (за винятком гуманітарних 

вантажів, визначених Комітетом РБ ООН) в Ірак або Кувейт, 2) держави не 

дозволяють жодному повітряному судну, пункт призначення якого 

знаходиться в Іраку або Кувейті, незалежно від його реєстрації, пролітати над 

їх територією (за винятком обов’язкової посадки для перевірки вантажу або 

ж якщо цей політ схвалено Комітетом РБ ООН). 

У подальшому така практика була продовжена. Так, 14.09.1992 р. під час 

війни на території колишньої Югославії Рада Безпеки ООН (РБ ООН) 

ухвалила Резолюцію №781, якою ввела заборону на польоти воєнного 
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характеру на території Боснії та Герцеговини, за винятком польотів Сил ООН 

з охорони та інших польотів, спрямованих на підтримку операцій ООН, в 

тому числі з надання гуманітарної допомоги [947]. НАТО відстежувала 

дотримання режиму «закритого неба» в рамках операції «Скай монітор», але 

не вживала заходів проти порушників, хоча було нараховано понад 500 

несанкціонованих польотів [402, с. 19-20].  

У відповідь на ці порушення 31.03.1993 p. РБ ООН ухвалила Резолюцію 

№816 [948], відповідно до якої у квітні 1993 р., завершивши операцію «Скай 

монітор», НАТО розпочала операцію «Денай флайт». У ході останньої 

відбувалось забезпечення безпосередньої авіаційної підтримки військ ООН в 

Боснії і Герцеговині та завдання повітряних ударів по цілях у Боснії і 

Герцеговині [402, с. 20]. 

Під час громадянської війни у Лівії Рада Безпеки ООН ухвалила 

Резолюцію №1973 від 19.03.2011 р, якою санкціоновані будь-які дії щодо 

захисту мирних жителів і населених ними територій, за винятком введення 

окупаційних військ, і встановлена заборона на всі польоти в повітряному 

просторі Лівії. Заборона не поширювалась на польоти в гуманітарних цілях, 

такі як доставка або сприяння доставці допомоги, в тому числі медикаментів, 

продовольства, гуманітарного персоналу і пов'язаної з ними допомоги, або 

евакуація іноземних громадян з Лівії, а також інші польоти в цілях захисту 

цивільного населення [942, с. 3]. Резолюція діяла до 27.10.2011 р., коли було 

ухвалено Резолюцію №2016, яка скасувала режим «закритого неба» [943]. 

Отже, нині принцип повного і виняткового суверенітету, який уперше 

був закріплений Паризькою конвенцією 1919 р. і у подальшому 

кодифікований у Чиказькій конвенції 1944 р., є загальновизнаним і базовим 

щодо використання цивільною авіацією суверенного повітряного простору. 

Водночас все частіше в міжнародно-правовій практиці обмеження 

використання суверенного повітряного простору шляхом введення 

державами зон (постійних або тимчасових), заборонених для польотів 
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повітряних суден, – попри збалансованість положень, насамперед, ст. 9 

Чиказької конвенції – суттєво впливає на безпеку польотів цивільної авіації. 

У цьому відношенні вельми збалансованою, на нашу думку, є позиція 

білоруської дослідниці Л.В. Павлової, викладена у зв’язку з деякими 

висновками, зробленими у 2015 р. Нідерландською радою з безпеки стосовно 

недостатньої активності ІКАО у справі МН-17. Авторка, зокрема, стверджує, 

що польоти іноземних цивільних повітряних суден здійснюються у 

повітряному просторі держави, яка має над ним абсолютний суверенітет. 

Саме цей факт визначає рекомендаційний характер більшості документів 

ІКАО стосовно обмеження чи заборони перельоту іноземного цивільного 

повітряного судна через суверенний повітряний простір держави. 

Відповідальність держави, на території якої має місце збройний конфлікт, за 

безпеку польотів іноземних повітряних суден над зоною такого конфлікту 

залежить від ступеню імплементації рекомендацій ІКАО у національне 

законодавство держави, а також від точності їх виконання [156, с.9].  

Сучасною новацією, яка у цій сфері міжнародно-правового регулювання 

отримала неодноразове застосування в діяльності ООН, стала практика 

введення РБ ООН «безпольотних зон», яка фактично частково обмежує 

суверенітет держави в суверенному повітряному просторі. Таким чином, 

деякою мірою своє практичне втілення знаходить концепція російського 

дослідника І.С. Перетерського, який ще в 20-і роки минулого століття 

стверджував, що попри те, що, починаючи з Паризької конвенції 1919 р., 

суверенітет держави є юридичною підставою для усіх заходів, які 

вживаються державами стосовно повітряного руху. Водночас загальної теорії 

суверенітету держави над повітряним простором не вироблено, існує, 

щонайменше, два підходи: теорія необмеженого суверенітету і теорія 

обмеженого суверенітету [158, с. 17-18]. 
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1.2. Міжнародно-правові екологічні стандарти використання 

повітряного простору цивільною авіацією.  

 

1.2.1. Загальнотеоретичні питання охорони повітряного простору. 

Повітря є ресурсом, необхідним для існування життя на Землі. 

Водночас, розвиток господарства у сучасному світі призводить до 

погіршення стану повітряного середовища у більшості регіонів світу. Нині на 

порядку денному – загрози глобального характеру. Особливу небезпеку 

становить руйнування озонового шару Землі [34], тобто частини 

атмосферного повітря, яка розташована на висоті від 20 до 50 км і оберігає 

живі організми від радіаційного та ультрафіолетового впливу [202, с. 137].  

Зростання рівня забруднення повітряного простору несе очевидну 

загрозу здоров’ю людей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я 

(ВООЗ), в першу чергу йдеться про збільшення випадків інсульту, раку 

легень, інфаркту, а також хронічних та гострих респіраторних захворювань 

[34]. В Україні щільність викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря становить понад 130 кг на кожного мешканця, що вкрай негативно 

відображається на стані здоров’я населення [36, с. 168]. 

При цьому, одним з вагомих джерел забруднення повітря у сучасному 

світі є діяльність цивільної авіації. Вона є джерелом 12% викидів 

вуглекислого газу з-поміж усіх видів транспорту у світі. Авіація щодня 

впливає на екологію верхньої тропосфери і нижньої стратосфери. На відміну 

від інших видів транспорту авіація покриває величезні відстані, впливаючи 

на якість повітря в локальному, регіональному і глобальному відношенні [86, 

с. 5].  

Згідно з усталеною позицією науковців, у цілому відносини, які 

стосуються боротьби із забрудненням атмосферного повітря, є предметом 

екологічного права [102; 265; 843] та міжнародного екологічного права [902; 

857; 716]. Це відображено у національному законодавстві та міжнародно-

правових актах відповідно. Здійснюючи суверенітет над власним повітряним 
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простором, держава ухвалює нормативно-правові акти про захист 

атмосферного повітря, розташованого в межах цього повітряного простору.  

Втім, зустрічаються і дещо інші підходи. Так, Ю. С. Шемшученко 

зазначив про наявність підстав для визнання атмосферного права як такої ж 

самостійної галузі права, як земельне, водне чи лісове. Це обґрунтовувалося 

тим, що атмосфероохоронному праву притаманний власний предмет – 

сукупність суспільних відносин з охорони атмосферного повітря і специфіка 

в методах правового регулювання [260, с. 59-60]. Н. Б. Мухітдінов, навпаки, 

вказав, що норми, які регулюють відносини з охорони атмосферного повітря, 

є частиною екологічного права [134]. Видається, що вірним є останній підхід, 

адже справді в цій сфері використовуються такі ж методи регулювання, що і 

в екологічному праві. 

Що стосується джерел міжнародного екологічного права, то в одному з 

основних, Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у 

транскордонному контексті (Конвенції Еспо) 1991 р. повітря прямо віднесене 

до компонентів навколишнього середовища, відносини щодо якого регулює 

Конвенція [474, с. 309]. 

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 

1979 р. і протокoли до неї ввели регіональний режим в Європі і в Північній 

Америці, заснований на процесі огляду і програмах співробітництва в області 

систематичного спостереження за забрудненням повітря, оцінки та обміну 

інформацією [934, с. 82]. Відповідно до Конвенції (ст. 1) «забруднення 

повітря означає введення людиною, прямо чи опосередковано, речовин або 

енергії в повітряне середовище, що тягне за собою за собою шкідливі 

наслідки такого характеру, як загроза здоров'ю людей, заподіяння шкоди 

живим ресурсам, екосистемам і матеріальним цінностям, а також заподіяння 

шкоди цінності ландшафту або створення перешкод іншим законним видам 

використання навколишнього середовища» [269, с. 2]. Конвенція 

поширюється на забруднення повітря внаслідок діяльності цивільної авіації 

[615, с. 7].  
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Міжнародний Суд ООН (МС ООН) надав таку характеристику 

навколишнього середовища у своєму Консультативному висновку у справі 

«Правомірність загрози або використання ядерної зброї» 1996 р.: 

«Навколишнє середовище не є абстракцією, а являє собою життєвий простір, 

якість життя і саме здоров'я людини, включаючи ненароджені покоління» 

[298]. Очевидно, що атмосферне повітря належить до категорії «життєвий 

простір», як земля, водні об’єкти, ліси. У 1998 р. Експертна група Програми 

ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) запропонувала широке 

визначення: «Навколишнє середовище» включає абіотичні та біотичні 

компоненти, зокрема повітря, воду, ґрунт, флору, фауну та екосистему, 

утворену внаслідок їхньої взаємодії», і може навіть включати культурну 

спадщину, особливості ландшафту та екологічну привабливість» [450]. 

Починаючи з 2013 р. Комісія ООН з міжнародного права включила в 

свою програму тему «Охорона атмосфери» і в рамках 66-69 сесій 

спеціальним доповідачем Ш. Мурасе було підготовано і оприлюднено чотири 

доповіді, присвячені цій проблематиці. В ході 70-ї сесії (2018 р.) було 

розглянуто та попередньо прийнято у першому читанні текст Проекту 

керівних положень про захист атмосфери (далі – Проект). 

Цей Проект, який включає 12 керівних положень щодо охорони 

атмосферного повітря, дає, на наш погляд, низку важливих визначень таких 

понять, як «атмосфера», «атмосферне забруднення», «атмосферна 

деградація». Згідно з Керівним положенням 1 термін «атмосфера» означає 

газову оболонку Землі. Водночас п.6 коментарів до керівного положення 2 

розрізняє поняття «атмосфера» та «повітряний простір». Так, на думку 

авторів Проекту, повітряний простір – це «статична просторова інституція – 

простір, над яким держава в межах своєї території володіє повним і 

винятковим суверенітетом» [155]. Цей принцип відповідно закріплено в ст.1 

Чиказької конвенції 1944 р. про міжнародну цивільну авіацію. З іншого боку, 

спираючись на позицію низки дослідників, зокрема П. Бірні, А. Бойле, К. 

Редгвелла [406, с. 342], автори Проекту визначають атмосферу як газову 
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оболонку Землі, яка є динамічною і нестійкою, а гази, що її наповнюють, 

постійно переміщуються незалежно від територіальних кордонів [155]. 

Що стосується повітряного права та міжнародного повітряного права, то 

їхнім предметом є специфічні відносини у сфері боротьби із забрудненням 

повітря, а саме – ті, які стосуються забруднення повітря внаслідок діяльності 

авіації і які ведуть на національному та міжнародному рівнях відповідно. 

 

1.2.2. Універсальні міжнародно-правові стандарти захисту 

навколишнього середовища в авіаційній галузі 

При розгляді сутності взаємозв’язку між принципом суверенітету 

держави над її повітряним простором та міжнародно-правовими 

зобов’язаннями держав у цій сфері, зазначимо передусім, що відносини 

стосовно боротьби із забрудненням повітря регулюють норми Чиказької 

конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. та Додатків до неї як 

основного джерела міжнародного повітряного права. Ці відносини достатньо 

давно стали предметом діяльності ІКАО як основної універсальної 

міжнародної авіаційної організації.  

Роботу у відповідній сфері в рамках функціонування органів ІКАО вели 

з 1970-х рр., а в 1983 р. в межах її інституційної структури створено Комітет 

Ради ІКАО із захисту навколишнього середовища від впливу авіації. Комітет 

сприяє розробці Радою Стандартів та Рекомендованої практики (САРП) 

ІКАО. САРП стосуються питань авіаційного шуму, емісії авіаційних 

двигунів, загального впливу авіації на навколишнє середовище [443] і є 

складовою частиною Чиказької конвенції.  

Мова йде насамперед про Додаток 16 «Охорона навколишнього 

середовища», до якого належать Том I «Авіаційний шум», Том II «Емісії 

авіаційних двигунів», Том III «Емісії вуглекислого газу з літаків», Том IV 

«Система компенсації і скорочення викидів вуглецю для міжнародної авіації 

(CORSIA). ІКАО періодично вносить зміни до цього додатку. Зокрема, 

останнє, третє видання Тому II ухвалене у 2008 р. і набуло чинності у 2015 р. 



 

68 

 

 

[643], перше видання Тому IV ухвалене у 2018 р. Таким чином, міжнародно-

правова практика підтверджує, що відносини, які стосуються забруднення 

атмосферного повітря внаслідок діяльності цивільної авіації, є предметом 

регулювання нормами міжнародного повітряного права.  

Важливо зазначити, що Додатки до Чиказької конвенції поширюються 

на всі сторони цього багатостороннього договору, до яких наразі належить 

192 держави, тобто переважна більшість держав світу [884]. Додатки 

ухвалюють двома третинами голосів Ради ІКАО на спеціально скликаному з 

цією метою засіданні [95].  

Необхідно також уточнити, що Стандарт ІКАО – це «будь-яка вимога до 

фізичних характеристик, конфігурації, матеріальної частини, льотних 

характеристик, персоналу і правил, одноманітне застосування якої визнане 

необхідним для забезпечення безпеки і регулярності міжнародної 

аеронавігації та якої договірні держави дотримуються згідно з Чиказькою 

конвенцією 1944 р.; в разі неможливості дотримання Стандарту державою 

вона зобов'язана надіслати повідомлення Раді ІКАО відповідно до ст. 38 

Чиказької Конвенції» [220].  

Рекомендована практика ІКАО означає «будь-яку вимогу до фізичних 

характеристик, конфігурації, матеріальної частини, льотних характеристик, 

персоналу і правил, однакове застосування якої визнається бажаним в 

інтересах безпеки, регулярності або ефективності міжнародної аеронавігації 

та якої договірні держави прагнуть дотримуватися відповідно до Чиказької 

конвенції» [722]. 

Що стосується дослідників міжнародного повітряного права, то 

проблеми забруднення повітря у своїх працях розглядають Р. Берч [400], 

П. С. Демпсі та Р. С. Джеху [727], Ю. М. Малєєв [112]. Натомість, 

В. Д. Бордунов не відносить регулювання боротьби із забрудненням 

атмосферного повітря до сфери дії міжнародного повітряного права [23].  

Інтерес до проблеми забруднення повітря авіаційним транспортом став 

зростати з початку 1970-х рр., коли різко активізувалися комерційні 
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перевезення з використанням турбогвинтових літаків. Емісії речовин, 

пов'язані з авіацією, здатні поширюватися і призводити до погіршення якості 

повітря в прилеглих населених пунктах [86, с. 7]. Ще більш відчутна для 

навколишнього середовища емісія вуглекислого газу, води і метану 

двигунами літаків в більш високих шарах атмосфери. Вона зростає щорічно і 

суттєво погіршує хімічний і радіаційний баланс атмосфери [758, с. 2; 766, с. 

97, 100]. У період 2013-2018 рр. авіаційні емісії зросли на 26% [923] і, якщо 

не вживати жодних заходів боротьби із забрудненням до 2050 р. викиди 

вуглекислого газу зростуть учетверо [660, с. 3)]. 

ІКАО сприяє боротьбі проти цих явищ достатньо давно. У 1972 р. 

ухвалена Резолюція Асамблеї ІКАО A18-11, в якій вказано на 

відповідальність Організації та її держав-членів щодо досягнення рівноваги 

між розвитком авіації та захистом навколишнього середовища і містяться 

пропозиції стосовно змісту стандартів контролю над емісією шкідливих 

речовин двигунами літаків [274]. В 1973 р. в рамках структури ІКАО 

створена Дослідницька група з викидів авіаційних двигунів, в результаті 

діяльності якої в 1977 р. опубліковано Циркуляр ІКАО №134 «Нормування 

емісії авіаційних двигунів» [457].  

У 1977 р. засновано Комітет з викидів авіаційних двигунів, метою якого 

була визначена розробка Стандартів у відповідній сфері, в 1983 р. – Комітет 

Ради ІКАО із захисту навколишнього середовища від впливу авіації. У 1981 

р. в рамках системи Чиказької конвенції вийшло перше видання Тому 2 

«Емісія авіаційних двигунів» Додатку 16 «Охорона навколишнього 

середовища» до Конвенції. Його норми встановлюють обмеження на викиди 

диму та визначених газоподібних токсичних речовин великими 

турбореактивними і турбовентиляторними двигунами, які будуть 

випускатися в майбутньому, а також забороняють злив неочищеного палива 

[643].
 
 

Впродовж останнього десятиліття діяльність ІКАО у сфері боротьби із 

забрудненням повітря активізовано, що відобразилось на процесі ухвалення 
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Стандартів емісії авіаційних двигунів. У 2008 р. видане третє видання 

відповідного Тому 2 до Додатка 16, яке набуло чинності у 2015 р. Том 2 

складається з трьох частин («Визначення і умовні позначення», «Викиди 

палива» і «Сертифікація щодо емісії»). При цьому частина, присвячена 

викидам палива, регулює відносини з адміністративних питань (глава 1) і 

запобіганню навмисним викидам палива (глава 2), частина «Сертифікація по 

емісії» поряд з адміністративними питаннями присвячена турбореактивним і 

турбовентиляторним двигунам, призначеним для забезпечення польотів на 

дозвукових швидкостях (глава 2) і на надзвукових швидкостях (глава 3). З 

метою сертифікації двигунів повітряних суден обох типів Том 2 Додатку 16 

містить норми і формули розрахунків допустимої емісії диму, газоподібних 

речовин, незгорілих вуглеводнів, окису вуглецю та окислів азоту [643].  

Наступний крок було зроблено у 2010 р., коли на 37-й Асамблеї ІКАО 

держави ухвалили рішення про досягнення спільних глобальних цілей 

міжнародного авіаційного сектору: підвищити ефективність використання 

палива на 2% на рік і зберегти викиди вуглекислого газу на існуючому рівні 

[654, с. 11]. Впродовж тривалого часу держави не могли досягти повного 

компромісу щодо шляхів досягнення цієї мети. У 2017 р. Рада ІКАО 

ухвалила новий Стандарт емісії вуглекислого газу повітряними суднами, 

який міститься в новому Томі III Додатка 16 до Чиказької конвенції та діє з 

1.01.2018 р. [365]. Він стосується вимог для сертифікації повітряних суден в 

аспекті емісії вуглекислого газу і буде застосовуватися до нових типів 

конструкцій з 2020 р., а до типів конструкцій, які перебувають у виробництві, 

– з 2023 р. Надалі без істотної модернізації конструкції випуск повітряних 

суден, що виготовляються нині і які до 2028 р. не відповідатимуть цим 

стандартом, повинен бути припинений [649].  

У червні 2018 р. Рада ІКАО ухвалила стандарти та правила для Системи 

компенсації та скорочення викидів вуглецю для міжнародної авіації (англ. 

Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, CORSIA) як 

новий Том IV до Додатка 16 до Чиказької конвенції. Він набув чинності на 
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початку 2019 р. Схема, спрямована на обмеження чистих викидів з 2020 р., 

починається з пілотної фази, яка триватиме впродовж 2021–2023 рр., але 

авіакомпанії та інші оператори повітряних суден з щорічними викидами 

вуглецю понад 10 тис. тон мають вимірювати та повідомляти про свої викиди 

з 1 січня 2019 р. для того, щоб можна встановити базовий рівень, від якого 

робитимуть розрахунки [504, с.16-17]. Станом на 2019 р. 80 держав, на які 

припадає 3/4 міжнародних польотів у світі, добровільно взяли участь у цьому 

пілотному проекті [487]. Однією з держав-учасниць є Україна [520].  

Друга фаза, яка почнеться у 2027 р. і триватиме до кінця 2035 р., 

обов'язкова для всіх держав-членів ІКАО, окрім тих, на які припадає менше 

0,5% міжнародної авіації і деяких з найбідніших країн світу. Авіакомпанії, 

що здійснюють рейси до або з держав, що беруть участь у Системі CORSIA 

на цьому етапі, все одно повинні будуть не перевищувати рівень викидів 

станом на 2020 р. Наприкінці кожного трирічного періоду при перевищенні 

цього рівня викидів, авіакомпанії держав-учасниць будуть зобов'язані 

викуповувати квоти на викиди для кожного з попередніх річних періодів 

[43]. 

Наприклад, авіакомпанії будуть зобов'язані викуповувати квоти на 

викиди впродовж трирічного пілотного етапу до кінця січня 2025 р. Потім 

вони повинні будуть подати звіт, в якому продемонструють, що вони зробили 

це до квітня 2025 р. Як тільки авіакомпанії купують квоти, вони можуть 

використовувати їх для «скасування» викидів, здійснених їхніми 

повітряними суднами. Після цього квота вилучається з обігу і її не можна 

використовувати повторно. Вимога купувати квоти буде розподілена між 

авіакомпаніями пропорційно загальному обсягу викидів вуглецю 

повітряними суднами відповідної авіакомпанії, а не їхньому зростанню, 

починаючи з 2020 р. Йдеться про так званий «галузевий» компонент СORSIA 

[923].  

Структурно Том IV складається з двох частин «Визначення, скорочення 

та одиниці вимірювання» і «Система компенсації та скорочення викидів 
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вуглецю для міжнародної авіації». У другій частині висвітлюються 

адміністративні питання, моніторинг, звітність та верифікація річної емісії 

вуглецю експлуатантами повітряних суден, компенсаційні зобов’язання за 

вуглецем, пов’язані з міжнародними польотами, скорочення емісії за рахунок 

використання видів палива, що відповідає умовам CORSIA, одиниці емісії. 

Крім того, Том IV містить шість доповнень, присвячених адміністративним 

процедурам, методам моніторингу споживання палива, методам та 

інструментам оцінки та надання звітності щодо емісії вуглецю, планам 

моніторингу емісії, наданню загальної звітності та верифікації, а також три 

додатки, які стосуються процесів віднесення польотів до експлуатанта 

повітряних суден та експлуатанта повітряних суден до держави, 

застосовності вимог щодо моніторингу, звітності та верифікації до 

міжнародних польотів, і, нарешті, процесів моніторингу споживання палива 

[364].  

Втім, попри суттєвий досягнутий прогрес, ще необхідно ухвалити низку 

важливих рішень. Вони стосуються, зокрема, оцінки програм розвитку ринку 

вуглецю за набором критеріїв, визначення емісійних одиниць викидів, які 

відповідають вимогам (компенсаційних квот), і того, які види авіаційного 

палива відповідатимуть критеріям сталості Системи CORSIA; створення 

Технічної консультативної ради, яка б визначила види компенсацій, що 

можуть бути використані для забезпечення відповідності вимогам CORSIA 

[43].  

У березні 2019 р. Рада ІКАО узгодила критерії сталості для емісійних 

одиниць за CORSIA. Зокрема, їхнє визначення має бути реалістичним, 

піддаватись кількісній оцінці і контролю, відповідати меті скорочення 

викидів [486]. Що стосується критеріїв сталості для авіаційного палива, то 

Комітет Ради ІКАО із захисту навколишнього середовища від впливу авіації 

вказує, що для відповідності нових видів авіаційного палива таким критеріям 

вони мають забезпечувати скорочення викидів парникових газів 
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щонайменше на 10% відсотків у порівнянні зі існуючими видами авіаційного 

палива [451, с. 3]. 

Серйозній критиці піддають те, що внаслідок тиску з боку окремих 

держав, зокрема Саудівської Аравії, Рада ІКАО погодилася розширити 

критерії визначення сталого характеру авіаційного палива, дозволивши 

визнати можливість використання в рамках Системи CORSIA органічних 

(традиційних) видів палива, якщо вони відповідатимуть критерію зниження 

викидів вуглецю на 10% або більше. Відповідно до CORSIA, використання 

палива, що підпадає під визначені ІКАО критерії сталості, зменшить вимоги 

до розміру компенсації на суму, яка відповідає скороченню викидів вуглецю 

у циклі використання палива [43]. 

Крім того, слід встановити тісну координацію між представниками 

урядів у системі Рамкової конвенції про зміну клімату та в ІКАО з метою 

забезпечення узгодженості між CORSIA та Рамковою конвенцією і 

запобігання подвійному застосуванню вимог, передбачених ними, щодо 

компенсації викидів [660, с. 4-6].  

Для оцінки якості повітря в аеропортах в 2007 р. ІКАО розробила 

рекомендаційний Інструктивний матеріал щодо зборів за авіаційну емісію, 

пов'язану з місцевою якістю повітря. Він передбачав введення мит, що 

стягуються державою для запобігання або зменшення екологічного впливу на 

місцеву якість повітря при експлуатації цивільних повітряних суден. У 

розробленому згодом, значною мірою на основі Інструктивного матеріалу, 

рекомендаційному Посібнику з якості повітря в аеропортах 2011 р., 

сформульовані методи оцінки емісій авіаційних двигунів в аеропорту, 

засновані на врахуванні трьох параметрів – часу на встановлення одного з 

режимів злітно-посадкового циклу, індексу емісії EI (маса речовини, що 

виділяється при згорянні одиниці маси палива) та витрат палива [86, с.8-9].  

ІКАО працює над розробкою майбутніх стандартів щодо роботи 

авіаційних двигунів як для енергонезалежної маси викиду твердих частинок 

(nvPM), так і для числа nvPM. Запропоновані стандарти, які базуються на 
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викидах, що виникають під час посадки та зльоту повітряних суден, винесені 

на обговорення на засіданні Комітету ІКАО з охорони навколишнього 

середовища у 2019 р. [572, с. 35]. 

 

1.2.3. Регіональні аспекти боротьби із забрудненням навколишнього 

середовища цивільною авіацією 

 За даними ЄС в період 1990–2016 рр. викиди з повітряних суден всіх 

рейсів, що здійснювались з території держав-членів ЄС, зросли з 88 до 171 

млн. тон, тобто на 95%. При цьому основними забруднюючими речовинами, 

які викидають авіаційні двигуни, є вуглекислий газ (CO2), оксиди азоту, 

оксиди сірки, незгорілі вуглеводні, оксид вуглецю, тверді частинки та сажа 

[572, с. 22].  

Всі держави Європейського Союзу є членами ІКАО, acquis 

communautaire ЄС у сфері боротьби із забрудненням повітря авіаційним 

транспортом відповідають Стандартам ІКАО. Водночас, ЄС подекуди 

намагається впровадити більш суворі вимоги до повітряних суден для того, 

щоб подолати наявні проблеми.  

Впродовж довгого часу основним актом ЄС була Директива №97/68/ЄC 

про зближення законів держав-членів, що стосуються вжиття заходів проти 

викидів газоподібних забруднювачів та твердих частинок з двигунів 

внутрішнього згоряння, для установки на позашляховій мобільній техніці.  

Нею передбачено, що виробник подає до органів влади держав-членів 

заявку на затвердження типу двигуна або сімейства двигунів. До неї 

додаються інформаційні папки, зміст яких наведено в інформаційному 

документі, наведеному у Додатку II. Двигун, що відповідає характеристикам 

типу двигуна, передбаченим Додатком II, передається технічній службі, 

відповідальній за проведення випробувань. 

Якщо орган, який надає схвалення, визначає, що представлена заявка не 

повністю відповідає сімейству двигунів, опис якого міститься в Додатку II, 

він досліджує цей альтернативний варіант. Для кожного типу двигуна або 
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сімейства двигунів, що підлягає затвердженню, подається окрема заявка 

[538]. Через 5 років після ухвалення до вказаної Директиви було внесено 

зміни Директивою №2002/88/ЄС [534].  

Надалі, в період 2007–2013 рр. загальна політика ЄС передбачала 

надання пріоритету підвищенню екологічності повітряного транспорту, що 

відображено у Сьомій рамковій програмі наукових досліджень та 

технологічного розвитку [477]. Основною у цій сфері стала Спільна 

технологічна ініціатива «Чисте небо». Її метою було скорочення до 2020 р. 

споживання палива і, отже, викидів вуглецю на 50% на пасажиро-кілометр, 

скорочення викидів оксиду азоту на 80% при посадці і зльоті повітряних 

суден згідно зі Стандартами ІКАО, зменшення викидів вуглеводнів і 

вуглекислого газу на 50% [393, с. 8]. На зміну Сьомій рамковій програмі 

прийшла Програма «Горизонт-2020». Це семирічний план, розрахований на 

2014–2020 рр., гасло якого – «Розумна, зелена та комплексна система». У 

продовження попередньої програми «Горизонт-2020» спрямовано на 

стимулювання транспорту, який би був ефективний з погляду використання 

ресурсів і охорони навколишнього середовища, передбачав би застосування 

сучасного обладнання, інфраструктури та послуг [545, с. 49-51]. 

У 2016 р. ухвалено Регламент №2016/1628, що змінює Регламент 

№1024/2012 та Регламент №167/2013, та скасовує Директиву №97/68/ЄС 

[820]. За структурою він нагадує Директиву №97/68/ЄС і поширюється на 

двигуни, викиди забруднюючих речовин – газоподібних (оксиду вуглеводню, 

вуглеводнів, оксидів азоту) та твердих частинок, передбачає обмеження 

викидів та містить процедури затвердження типів двигунів [273, с. 2]. 

Застосування іншого акту, Директиви №94/63/ЄC про контроль за 

викидами летючих органічних сполук, що випаровуються зі сховищ нафти та 

при їхньому транспортуванні з терміналів до сервісних станцій, забезпечує 

здійснення контролю за викидами органічних сполук, які легко 

випаровуються в результаті зберігання авіаційного палива [103, с. 58]. 



 

76 

 

 

Директива №2001/81/ЄC про граничні норми викидів певних видів 

забруднювачів атмосферного повітря в державах-членах передбачає 

поступове зменшення викидів основних забруднювачів, захисту здоров'я 

людей та навколишнього середовища в ЄС [531, с. 11]. Директива 

поширюється на викиди чотирьох типів забруднювачів в усіх державах ЄС – 

сірчистого газу, окису азоту, легких органічних сполук та аміаку, які 

викликають окислювання, евтрофікацію та формування тропосферного озону 

та знаходяться, в тому числі, і у викидах відпрацьованих газів авіаційного 

транспорту. Директива встановлює граничні норми викидів і спрямована на 

зменшення зон з критичним навантаженням кислотного розщеплення 

принаймні на 50% та зменшення критичного для людського здоров'я рівня 

озону на 2/3 у порівнянні з 1990 р. [103, с. 58-59]. 

У 2012 р. набула чинності Директива №2008/101/ЄC про комплексне 

запобігання та контроль забруднень, що змінює Директиву №2003/87/ЄC 

шляхом включення авіаційної діяльності в Cистему торгівлі викидами в 

межах Європейського Союзу (СТВ ЄС) [536, с. 3-21; 83, с.16]. Відповідно до 

Директиви №2008/101/ЄC близько 85% обсягу викидів від так званого 

«граничного порогу» повинні розподілятися між компаніями безкоштовно, а 

15% їм доведеться докупити на аукціоні. Граничний поріг, своєю чергою, 

становить 97% середньорічних викидів в атмосферу в період 2004–2006 рр., 

тобто 221,4 млн. тон вуглекислого газу на рік для всіх держав-учасниць.  

Це рішення викликало нарікання з боку інших держав, які навіть 

законодавчо забороняли своїм авіакомпаніям перераховувати в бюджет ЄС 

екологічні платежі [15]. У 2012 р. була проведена Московська конференція, 

за результатами якої 29 держав-учасниць (зокрема, Китай, США, Індія, 

Бразилія, Аргентина, Японія, Південна Корея, Таїланд, РФ, Саудівська 

Аравія) підписали Спільну декларацію, яка передбачає протидію СТВ ЄС.  

Мова йшла про вісім видів заходів: 1) позови до ЄС відповідно до ст. 84 

про врегулювання спорів Чиказької конвенції 1944 р.; 2) заборона участі 

авіакомпаній держав-сторін Спільної декларації в СТВ ЄС; 3) інформування 
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авіакомпаній та авіапідприємств ЄС про обмеження, можливі якщо ЄС не 

припинить дію Директиви №2008/101/ЄС; 4) вимоги до авіакомпаній ЄС 

надавати інформацію про польоти та інші дані; 5) оцінка Директиви 

№2008/101/ЄС на відповідність нормам Світової організації торгівлі (СОТ) і 

вчинення відповідних кроків; 6) перегляд міжнародних договорів, в тому 

числі угод про відкрите небо з державами-членами ЄС; 7) припинення 

переговорів про розширення комерційних прав на польоти авіакомпаній 

держав-членів ЄС; 8) оподаткування авіакомпаній ЄС додатковими зборами 

[688].  

Ці зусилля були успішними. Врешті-решт, хоча законодавство ЄС, 

ухвалене в 2008 р., було розроблено для застосування до викидів під час 

польотів до держав, поза межі держав, або між державами Європейської 

економічної зони, ЄЕЗ (28 державами-членами ЄС, Ісландією, 

Ліхтенштейном та Норвегією), ЄС вирішив обмежити сферу Системи 

торгівлі викидами до польотів в межах ЄЕЗ до 31.12.2023 р. 

За чинною нині редакцією Директиви №2008/101/ЄC всі авіакомпанії, 

що здійснюють повітряні перевезення, як європейські, так і неєвропейські, 

повинні контролювати, звітувати та перевіряти викиди, що утворюються при 

функціонуванні повітряних суден [572, с. 75-76]. Для викидів вуглекислого 

газу, що перевищують ліміти, передбачені системою торгівлі викидами 

авіаційної діяльності, оператори повітряних суден повинні придбавати квоти 

ЄС. Їхній обсяг зріс з 14,9 млн. тон у 2013 р. до 26,8 млн. тон у 2017 р. [908]. 

Нові універсальні екологічні Стандарти ІКАО 2017 р., що охоплюють 

викиди як вуглекислого газу, так і енергонезалежної маси твердих частинок 

(nvPM) авіаційних двигунів, підтримані ЄААБ (Європейським агентством з 

авіаційної безпеки) [821], що впроваджуватиме їх з 1.01.2020 р. [572, с. 35]. 

Відповідно до законодавства ЄС перш ніж розпочнеться експлуатація 

нової моделі повітряного судна, вона повинна отримати сертифікат від 

відповідального авіаційного регулюючого органу. Саме ЄААБ, утворене у 

2002 р., з 2003 р. відповідає за сертифікацію повітряних суден у ЄС та деяких 



 

78 

 

 

європейських країнах, що не належать до його складу [626, с. 5-7]. 

Сертифікат засвідчує, що даний тип повітряного судна відповідає вимогам 

безпеки, встановленим Європейським Союзом. Процес сертифікації охоплює 

4 етапи: 1) ознайомлення з технічними засобами та створення правової 

основи сертифікації; 2) створення програми сертифікації; 3) демонстрація 

відповідності; 4) ухвалення рішення про сертифікацію. 

Ознайомлення з технічними засобами та створення правової основи 

сертифікації передбачає, що виробник повітряних суден представляє проект 

ЄAАБ, коли вважає, що він досяг достатнього ступеня готовності. В рамках 

ЄААБ створюється команда з сертифікації, формується набір правил, які 

застосовуватимуться для сертифікації цього конкретного типу повітряного 

судна (правова основа сертифікації). У процесі створення програми 

сертифікації ЄААБ і виробник визначають та узгоджують засоби 

демонстрації відповідності типу повітряного судна кожній вимозі, що 

міститься в актах, які складають правову основу сертифікації. Одночасно 

визначається «рівень участі» органів ЄААБ у процесі сертифікації. 

Демонстрація відповідності передбачає, що виробник повітряного судна 

повинен довести відповідність свого повітряного судна нормативним 

вимогам правової основи сертифікації. Йдеться про вимоги до конструкції, 

двигунів, системи управління, електронних систем та продуктивності 

польоту. Відбувається аналіз наземних випробувань, таких як випробування 

конструкції, що має витримувати удари під час зіткнення із птахами, 

випробування на витривалість техніки, випробування на спеціальних 

тренажерах та під час польоту.  

Експерти ЄAAБ проводять детальну перевірку демонстрації 

відповідності шляхом перегляду документів та особистого відвідування 

тестів. Демонстрація відповідності – найдовший етап процесу сертифікації. 

Якщо мова про великі літаки, період для завершення демонстрації 

відповідності може складати 5 років і бути продовжений, якщо це необхідно.  
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Останній етап – ухвалення позитивного рішення про сертифікацію. Це 

відбувається, якщо ЄААБ задоволене демонстрацією відповідності 

виробником. Агентство надає первинну сертифікацію для моделей 

повітряних суден європейських держав, яка перевіряється органами 

експлуатації повітряного простору держав інших регіонів, наприклад США 

чи Канади. І навпаки, Агентство підтверджує сертифікацію, здійснену в 

державах інших регіонів згідно із чинними двосторонніми договорами про 

безпеку авіації між ЄС та зацікавленими державами [337]. 

 

1.2.4. Спеціальні напрямки міжнародного екологічного 

співробітництва в авіаційній сфері 

За даними ЄС у державах-членах на самопочуття та здоров’я близько 50 

млн. осіб щороку впливає шум, спричинений повітряними суднами [771, с. 

3]. Він є головною причиною негативної реакції громад на роботу та 

розширення аеропортів [560], що призводить до обмежень діяльності 

аеропортів і протидії їхньому будівництву. Шумовий режим території 

поблизу аеропортів залежить від напрямків злітно-посадкових смуг, 

інтенсивності польотів впродовж дня, сезонів року, типів повітряних суден, 

що базуються на даному аеродромі, інших факторів [224, с. 233]. Разом із 

відмінностями у правовому регулюванні на рівні держав стосовно шуму від 

повітряних суден, ці чинники можуть перешкоджати зростанню ролі авіації в 

економічному розвитку [904, с. 3]. Природно, що обмеження чи зменшення 

кількості людей, які страждають від авіаційного шуму, є одним з головних 

пріоритетів ІКАО, зокрема однією з ключових екологічних цілей [560].  

Стандарти та Рекомендована практика (САРП) ІКАО щодо авіаційного 

шуму були вперше ухвалені Радою ІКАО в 1971 р. відповідно до положень 

ст. 37 Чиказької конвенції у вигляді Додатка 16 до Конвенції. Розвиток 

технологій, залучення громадськості відповідної місцевості до ухвалення 

рішень, підвищення уваги до охорони навколишнього середовища зумовили 

подальші зміни [400, с. 126]. 
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Чинні норми щодо шуму повітряних суден викладені в Томі I 

«Авіаційний шум» Додатка 16 про охорону навколишнього середовища до 

Чиказької конвенції в редакції 2013 р. Передбачена сертифікація повітряних 

суден щодо шуму та емісії авіаційних двигунів, яку має здійснювати держава, 

де зареєстроване повітряне судно [266]. Для кожної категорії (класу) 

повітряних суден норми щодо шуму містяться в окремому розділі Додатка І. 

Але для основної категорії «Реактивні і гвинтові літаки» при введенні нових 

обмежень з'являється нова глава. Так, відповідно до норм Глави 2 можна 

було сертифікувати літаки по шуму в період 1971-1977 рр. У 1977 р. було 

введено норми Глави 3 на 10 одиниць ефективного рівня шуму, що 

сприймається, в децибелах (EPNdB). Вони більш жорсткі, ніж передбачені 

Главою 2. Відповідно до цього Стандарту літаки проходили сертифікацію до 

2006 р., коли була введена Глава 4 [52, с. 30-35]. 

Норми Глави 4 ще на 10 одиниць жорсткіші, але з'явилися і деякі інші 

нововведення. Якщо раніше нормувалися рівні шуму повітряного судна в 

кожній з трьох сертифікаційних точок: на розбігу збоку від злітно-посадкової 

смуги, ЗПС (злітний режим двигунів), на наборі висоти і на посадці, то 

починаючи з Глави 4, нормується рівень шуму повітряного судна за сумою 

трьох сертифікаційних точок (так званий кумулятивний рівень), але за умови 

виконання в кожній з цих трьох точок як мінімум нормативних обмежень 

Глави 3 [252, с. 8]. 

У Томі I Додатка 16 містяться Стандарти для гвинтових літаків, 

вертольотів і конвертопланів, розкрито методи оцінки сертифікації шуму, 

надано методичні вказівки щодо розрахунку обмежень на шум і шуму 

допоміжних силових установок, щодо управління документацією з шуму та 

планування землекористування [529, с. 12]. Нові норми вводять в два етапи: 

до кінця 2018 р. для літаків зі злітною масою понад 55 тон, а до кінця 2020 р 

– до 55 тони. Справа в тому, що виконання вимог нового Стандарту більш 

легкими літаками є складнішим завданням [252, с. 8]. 
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Важливо, що у Томі І деталізовано процедури моніторингу шуму, оцінки 

шуму в аеропортах та застосування так званого «збалансованого підходу до 

управління шумом». Він відображений у спеціальному Керівництві ІКАО 

2008 р. і передбачає виявлення проблем шуму в конкретному аеропорті та 

аналіз заходів, що вживають для зменшення шуму. Йдеться про чотири 

основних видів заходів: 1) ослаблення шуму в джерелі; 2) планування та 

організація землекористування; 3) експлуатаційні прийоми зниження шуму; 

4) експлуатаційні обмеження [613]. 

Що стосується першого аспекту, то крім Стандартів сертифікації 

існують і інші способи ослаблення шуму на рівні повітряних суден. Однак, як 

визначено ІКАО в рамках збалансованого підходу, ослаблення шуму в 

джерелі обмежується ухваленням і впровадженням Стандартів сертифікації 

по шуму. Інші пов'язані з повітряними суднами заходи, такі як 

експлуатаційні обмеження і прийоми зниження шуму, належать до різних 

основних елементів збалансованого підходу [52, с. 30-35]. 

Планування землекористування полягає в недопущенні несумісного 

землекористування (наприклад, будівництва житлових будинків і шкіл) 

поблизу аеропортів і в заохоченні сумісного землекористування (наприклад, 

промислове і комерційне використання). ІКАО рекомендує державам 

вживати таких запобіжних заходів, як розміщення нових аеропортів на 

певній відстані від районів, чутливих до шуму; облік принципів планування 

землекористування на початковому етапі будівництва будь-якого нового або 

розширення існуючого аеропорту; визначення та уточнення зон навколо 

аеропортів, пов'язаних з різними рівнями шуму, при взятті до уваги 

чисельності населення, його збільшення, прогнозів зростання перевезень; 

ухвалення законодавства, підготовка рекомендацій або визначення інших 

прийнятних засобів забезпечення відповідності цим критеріям 

землекористування; забезпечення надання населенню навколо аеропортів 

інформації, що стосується польотів повітряних суден та їхніх екологічних 

наслідків [87, с. 29-31].  
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До експлуатаційних прийомів належать використання прийнятної за 

рівнем шуму ЗПС для відхилення повітряних суден на початковій і кінцевій 

ділянках траєкторії польоту від зон, чутливих до впливу шуму; використання 

прийнятної за рівнем шуму маршрутів таким чином, щоб повітряні судна при 

зльоті і посадці могли уникати чутливих до впливу шуму зон, зокрема 

шляхом розворотів для відхилення повітряних суден від зон, чутливих до 

шуму, розташованих під звичайними траєкторіями зльоту і заходу на посадку 

або безпосередньо прилеглих до них; використання прийомів зниження шуму 

при зльоті або заході на посадку в цілях оптимізації розподілу шуму на землі 

при одночасному дотриманні необхідного рівня безпеки польотів [52, с. 30-

35].  

Нарешті, відповідно до збалансованого підходу експлуатаційне 

обмеження визначається як «будь-яка дія, пов'язана з шумом, що обмежує 

або скорочує доступ повітряного судна до будь-якого аеропорту». Може 

йтися про обмеження чи заборону руху найбільш гучних повітряних суден в 

аеропорту, дозволяючи тим самим локалізувати або звузити контури шуму 

навколо аеропорту [613, с. 35, 39]. 

Кінцевими цілями цієї діяльності є, по-перше, розв’язання проблем 

авіаційного шуму в конкретних аеропортах екологічним та економічно 

відповідальним способом і, по-друге, досягнення максимальної екологічної 

вигоди найбільш економічно ефективним способом, при визнанні того, що 

держави вже мають нормативно-правові акти та політику стосовно 

авіаційного шуму [52, с. 30-35].  

Цих цілей можна досягти шляхом звернення до гнучкого, послідовного 

та прозорого процесу при оцінці заходів зменшення шуму, включаючи підхід 

«від аеропорту до аеропорту» (розв’язання проблем, притаманних 

визначеним аеропортам), використання об'єктивних та вимірюваних 

критеріїв, проведення консультацій з усіма зацікавленими сторонами, 

своєчасного та адекватного повідомлення про ухвалені рішення, розв’язання 

спорів, поширення та обміну інформації [904, с. 4]. 
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Сучасна діяльність та плани ІКАО на майбутнє стосуються розвитку 

технологій скорочення шуму, залучення громад до управління 

природоохоронною діяльністю у сфері авіації; ухвалення Стандартів шуму 

надзвукових літаків. Щодо першого Комітет з охорони навколишнього 

середовища у сфері авіації провів незалежний експертний огляд для оцінки 

очікуваних рівнів шуму комерційних літаків до 2020 і 2030 рр. [560]. Цей 

огляд, опублікований у 2014 р., зосереджено на нових літаках і двигунах 

[764]. 

Визнаючи важливість залучення громад, у 2013 р. Комітет взяв на себе 

завдання систематизувати тематичні дослідження стану аеропортів по всьому 

світу, а у 2016 р. розробив Циркуляр ІКАО про залучення громадськості до 

екологічного управління авіацією. Циркуляр спрямований на надання 

допомоги державам та авіаційній промисловості, зокрема аеропортам, 

авіакомпаніям та постачальникам аеронавігаційних послуг, і залучення 

місцевих громад на ранніх етапах проектування будівництва аеропортів для 

розв’язання екологічних проблем [432, с. 46]. 

Що стосується розробки Стандарту для майбутніх надзвукових літаків, 

то ця робота спрямована на встановлення технічних процедур льотних 

випробувань для їхньої сертифікації. Передбачається, що сертифікація 

надзвукового літака може відбутися в період 2020–2025 рр. [895]. 

Чинні директиви ЄС вимагають від держав-членів забезпечили, щоб 

відповідні види цивільних повітряних суден, зареєстрованих у цих державах, 

не використовувалися, якщо вони не сертифіковані відповідно до певних глав 

Тому 1 Додатка 16 Чиказької конвенції, при врахуванні того, що Додаток 16 

охоплює лише окремі види повітряних суден. Першою такою стала 

Директива №80/51/ЄЕС, містила заборону використовувати на території 

держав-членів повітряні судна без сертифіката відповідності шумових 

показників стандартам Директиви [103, с. 58]. У практичному сенсі вона 

запобігла внесенню повітряних суден, несертифікованих щодо рівня шуму, 

передбаченого Стандартами ІКАО, до цивільних авіаційних реєстрів держав-
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членів [725, с. 3]. Директива діяла до ухвалення Регламенту №1592/2002 про 

спільні правила у сфері цивільної авіації та створення Європейського 

агентства з авіаційної безпеки [817, с. 1-21]. 

Чинна донині Директива №89/629/ЄЕС про обмеження шумової емісії 

цивільних дозвукових реактивних літаків зробила стандарти більш 

жорсткими [490, с. 27-29]. З 1.11.1990 р. державам-членам було дозволено 

вносити до своїх повітряних реєстрів тільки ті літаки, які відповідали вищим 

Стандартам Глави 3 Тому 1 Додатка 16 Чиказької конвенції стосовно 

дозвукових реактивних літаків та гвинтових літаків масою 5700 кг. Проте ця 

директива не передбачала кінцевого терміну припинення експлуатації 

літаків, що відповідають Стандартам Глави 2 про більш старі дозвукові 

реактивні літаки [52]. 

Директива №92/14/ЄЕС про обмеження експлуатації літаків заборонила 

експлуатацію з 1.04.1995 р. повітряних суден, які не відповідають 

Стандартам Глави 3. Винятки стосуються повітряних суден, які відповідають 

Стандартам Глави 2 і яким не виповнилося 25 років. Їх можна було 

експлуатувати до 1.04.2002 р.  

Інші винятки стосуються авіакомпаній деяких держав, що розвиваються 

(перелічених в Додатку до Директиви), або до авіакомпаній держав ЄС, які 

зможуть довести, що це матиме негативний вплив на їхню діяльність 

«необґрунтованою мірою» [579, с. 3; 491, с. 21-27]. Директива №2006/93/ЄC 

про регулювання експлуатації літаків замінила Директиву №92/14/ЄЕС для 

пристосування до нової редакції Додатка 16 до Чиказької конвенції [535, с. 1-

4].  

Важливим етапом у регулюванні рівня шуму від діяльності цивільної 

авіації стало ухвалення Директиви №2002/49/ЄС про оцінку та управління 

шумовим забрудненням. У ній передбачено три види заходів: 1) складання 

стратегічних мап шумів; 2) розробка та ухвалення планів дій зі скорочення 

шуму на основі результатів картографування; 3) інформування громадськості 

про ці заходи [532, с. 12-25]. Мапи мали бути складені до 2007 р. для 
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аеропортів, в яких здійснюється понад 50 тис. прильотів і вильотів щороку, 

та повинні оновлюватись кожні 5 років.  

У мапах держави мали відобразити ситуацію з шумом у відповідних 

районах (у минулому, наразі та за прогнозами на майбутнє); вказати на 

перевищення граничних показників шуму у випадку, якщо вони існували; 

зазначити розрахункову кількість житлових будинків, шкіл і лікарень в 

районі, що піддається впливу шуму, а також розрахункову кількість людей, 

які знаходяться в зоні, охопленій мапою [533].  

На основі складання стратегічних мап шумів держави-члени повинні 

були розробити плани дій для управління та, у разі необхідності, скорочення 

рівня шуму. Втім, автори Директиви №2002/49/ЄС уникли встановлення 

будь-яких обов'язкових граничних значень шуму або необов'язкових 

цільових значень, перевищення яких вимагало б розробки плану дій [51]. У 

цьому нормативно-правовому акті розкрито зміст поняття «граничний рівень 

шуму», але уточнено, що його величина має визначатися державами-

членами. Йдеться про «рівень, перевищення якого змушує компетентні 

органи розглянути або запровадити заходи щодо його скорочення» [533]. 

Інший важливий акт – Регламент №925/1999 про реєстрацію та 

експлуатацію в межах ЄС деяких типів цивільних дозвукових реактивних 

літаків, які були змінені та повторно зареєстровані як такі, що відповідають 

Стандартам Тому I Частини ІІ Глави 3 Додатка 16 до Чиказької конвенції. 

Регламент, спрямований на заборону реєстрації в Європі літаків, оснащених 

пристроями для зменшення шуму [493, с. 1-4], скасований Директивою 

№2002/30/ЄС. Згідно з останньою держави ЄС були зобов'язані забезпечити, 

щоб люди, які мешкають поблизу аеропортів, були захищені від надмірного 

шуму, і вживати відповідні заходи таким чином, щоб не перешкоджати 

економічному зростанню регіонів або розвитку повітряних перевезень [741]. 

Директива встановлює загальні правила управління шумом повітряних 

суден, правила оцінки потреби в експлуатаційних обмеженнях та правила, які 

регулюють впровадження таких обмежень, зокрема, у разі необхідності, 
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стосовно повітряних суден, що відповідають лише Стандартам Додатка 16. 

Міські аеропорти можуть вводити більш жорсткі вимоги, при дотриманні 

певних критеріїв [725, с. 3]. 

Натомість, нові акти acquis communautaire ЄС вимагають запровадження 

збалансованого підходу до зменшення шуму, заохочуючи використання 

тихіших повітряних суден, удосконалення планування землекористування 

навколо аеродромів, запровадження тихіших засобів функціонування 

аеропортів і, в крайньому випадку, обмеження польотів уночі [880].  

Йдеться, насамперед, про Регламент №598/2014 про процедури введення 

експлуатаційних обмежень на шум, що скасував Директиву №2002/30/ЄС. 

Оскільки ці обмеження впливають і на авіаперевізників з держав-не членів ЄС, 

то Регламент відповідає міжнародним принципам управління шумом, так 

званому «збалансованому підходу», погодженому та рекомендованому ІКАО у 

Керівництві 2008 р., про яке вже зазначалось. Регламент №598/2014 встановлює 

чітку та прозору процедуру запровадження експлуатаційних обмежень таким 

чином, щоб рішення ґрунтувалися на фактах та пропонували оптимальні 

варіанти розв’язання проблем шуму з точки зору безпеки, нарощування 

інституційного потенціалу та ефективності витрат [819, с. 65-78]. 

Таким чином проявляються основні напрямки міжнародно-правового 

регулювання діяльності цивільної авіації, що передбачають ухвалення більш 

досконалих і жорстких стандартів забруднення та шумового впливу від 

функціонування повітряних суден. 

 

1.3. Міжнародно-правові основи використання повітряного простору 

безпілотними літальними апаратами цивільного призначення. 

 

1.3.1. Поняття та класифікація безпілотних літальних апаратів 

цивільного призначення. 

Перший запуск безпілотного повітряного судна відбувся у 1922 р. 

(запуск американського RAE 1921 Target з авіаносця HMS Argus), але 
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практичне застосування БПЛА відбувається впродовж останніх 70 років. 

Першими це робили Військово-повітряні сили (ВПС) США в 1940-х рр. з 

метою розвідки, але ефективність їхніх БПЛА була низькою через суттєві 

недоліки їхніх систем управління. Поступово БПЛА стали складними 

механізмами, що використовуються для багатьох цілей, зокрема 

спостереження за тими чи іншими територіями, висвітлення подій ЗМІ, 

картографування, реклама, туризм тощо [376, с. 2, 5]. БПЛА, основою роботи 

яких є новітні розробки у сфері авіаційних та космічних технологій, можуть 

відкрити нові і розширити наявні можливості цивільних (комерційних) видів 

їхнього застосування, підвищити рівень безпеки польотів та ефективності 

діяльності всієї цивільної авіації [727, с 7]. 

Єдиного визначення поняття «безпілотний повітряний літальний апарат» 

(БПЛА) у міжнародно-правових актах або працях дослідників міжнародного 

повітряного права наразі не вироблено. ІКАО визначає БПЛА і коротко – як 

повітряне судно, що функціонує без пілота на борту [647, с. 10], і більш 

розгорнуто – як безпілотне повітряне судно, яке виконує політ без командира 

повітряного судна на борту і або повністю дистанційно керується з іншого 

місця (із землі, борту іншого повітряного судна, космосу), або 

запрограмоване і повністю автономне [459, с. 42]. Це визначення було 

схвалене 35-ю сесією Асамблеї ІКАО в 2004 р. [647, с. 3].  

У Регламенті ЄС №2018/1139 визначено (ст. 3), що безпілотне повітряне 

судно – це будь-яке повітряне судно, яке експлуатується або призначене для 

автономної експлуатації або дистанційного керування без пілота на борту 

[821]. Схожий підхід застосовано у Повітряному кодексі України 2011 р., в 

якому вказано (п. 23 ч. 1 ст. 1), що безпілотне повітряне судно – це 

«повітряне судно, призначене для виконання польоту без пілота на борту, 

керування і контроль за яким здійснюють за допомогою спеціальної станції 

керування, розташованої поза повітряним судном» [159]. Міністерство 

оборони США виробило дещо детальніше визначення, вказавши, що йдеться 

про «моторні повітряні літальні апарати, на борту яких немає пілота, що 
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використовують аеродинамічну силу для забезпечення підйому у повітря, 

можуть рухатись самостійно або керуватись дистанційно, використовуватись 

одноразово чи багаторазово, бути обладнаними чи не обладнаними зброєю» 

[280, с. 240].  

Втім, незалежно від підходів до визначення поняття БПЛА, всі вони 

передбачають, що особа, відповідальна за управління літальним апаратом, не 

перебуває на борту. При цьому, як і будь-яке інше повітряне судно, БПЛА 

мають завжди керувати безпечно, по відношенню як до інших суден, що 

перебувають у повітрі, так і для людей та об’єктів (майна) на землі [351]. 

БПЛА важко класифікувати, бо вони мають дуже різні характеристики. 

Водночас, визначення, надане ІКАО, дозволяє виділити два види БПЛА: 1) ті, 

що повністю дистанційно управляється з іншого місця (з землі, борту іншого 

повітряного судна, космосу); 2) ті, що запрограмовані та повністю автономні. 

Визначення Міністерства оборони США дає підстави провести наступну 

класифікацію БПЛА: 1) за способом управління (ті, що рухаються самостійно 

і ті, якими керують дистанційно); 2) за тривалістю використання (одноразові 

та багаторазові); 3) за способом використання (цивільні та бойові) [280, с. 

240].  

Класифікація залежно від ваги БПЛА міститься у розробленій 

Державною авіаційною службою України у 2017 р. Концепції регулювання 

використання безпілотних повітряних суден. Згідно з нею БПЛА поділені на 

дуже малі (вагою до 0,25 кг), малі (від 0,25 до 20 кг), середні (від 20 до 150 

кг) і великі (від 150 кг і важче). Ця класифікація безпосередньо впливатиме 

на режим використання БПЛА [96, с. 4].  

За іншою, загальнішою класифікацією за способом використання БПЛА 

можна поділити на військові, цивільні та антитерористичні. Своєю чергою, 

цивільні (відповідно до ліцензій для пілотів) можуть бути державними, 

приватними, комерційними і транспортними [101, с. 28]. Натомість, 

спеціалісти J'son & Partners Consulting поділяють БПЛА за цільовим 

призначенням на ті, що використовуються у таких галузях, як сільське 
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господарство, діяльність надзвичайних служб (пожежна охорона, поліція, 

швидка допомога), енергетика та видобуток корисних копалин, будівельна 

галузь, геодезія (картографія), страхування, перевезення, комунальні 

послуги, засоби масової інформації, охорона довкілля, наука та освіта, 

зв’язок, фото- та відео зйомка, спорт і розваги [917]. 

Значну цікавість представляє проведена вітчизняними дослідниками 

А. Корченком та О. Ілляш детальна класифікація БПЛА. Зокрема, за типом 

системи управління вони поділили БПЛА на дистанційно пілотовані, 

дистанційно керовані, автоматичні, дистанційно керовані авіаційною 

системою, безпілотні-автоматичні, ті, що використовують зональну 

навігацію. Так, дистанційно пілотованими керують безпосередньо оператори 

в зоні видимості через наземні станції. Дистанційно керовані працюють 

автономно, але можуть потенційно керуватись пілотом або оператором, які 

використовують тільки зворотний зв'язок, через інші підсистеми контролю. 

Автоматичні виконують попередньо запрограмовані дії без управління 

зовнішнім пілотом і не мають можливості змінювати план дій під час 

польоту або адаптуватися до зовнішніх змін. Однак автоматичні багаторазові 

можна перепрограмовувати перед кожним вильотом з урахуванням зміни 

навколишнього середовища і даних, зібраних під час попередніх польотів. 

Дистанційно керовані авіаційною системою виконують низькорівневе 

управління вбудованими системами або наземною станцією, а високорівневе 

управління траєкторією польоту і/або станом контролюється оператором. 

За правилами польотів БПЛА поділено на візуальні, приладові та 

візуально-приладові. Якщо БПЛА знаходиться і виконує політ в межах 

видимості пілота, який керує та контролює його в світлий час доби, то політ 

– візуальний, а якщо політ виконується в автоматичному режимі не тільки у 

видимій зоні, але і в сліпих зонах, а також в темний час діб з відповідною 

системою управління, то політ – приладовий. Візуально-приладові 

передбачають використання під час одного польоту візуальних і приладових 

правил (наприклад, зліт і посадка – візуальні, а основна частина польоту – 
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приладова). Класифікація за правилами польотів здійснюється в залежності 

від системи управління БПЛА, аналогічно пілотованим літальним апаратам, 

згідно з міжнародними авіаційними стандартами ІКАО. 

За класом повітряного простору, що використовується, БПЛА можна 

поділити на сегреговані і несегреговані. Перші виконують польоти в 

сегрегованому повітряному просторі (заборонених зонах, зонах обмеження 

польотів, спеціальних зонах польотів для БПЛА), а несегреговані – в 

загальному повітряному просторі класів A, B, C, де необхідне відповідне 

бортове обладнання, ліцензії та дозволи служб організації і обслуговування 

повітряного руху. БПЛА поділяються на класи згідно зі стандартами ІКАО 

для класів повітряного простору [101, с. 28-29].  

Зазначене свідчить, що уніфікація універсальних та національних 

правових підходів до визначення поняття класифікації БПЛА є вкрай 

важливою для вирішення питань правової регламентації використання 

БПЛА.  

 

1.3.2. Міжнародно-правове регулювання безпілотних літальних апаратів 

цивільного призначення 

Основні «рамкові» міжнародно-правові норми, які регулюють 

використання БПЛА, містяться у ст. 8 Чиказької конвенції про міжнародну 

цивільну авіацію 1944 р. Ними передбачено, «по-перше, що жодне повітряне 

судно, здатне здійснювати польоти без пілота, не здійснює політ без пілота 

над територією договірної держави, окрім як за спеціальним дозволом цієї 

держави і згідно з умовами такого дозволу. По-друге, кожну договірну 

державу зобов'язано при польоті такого повітряного судна в районах, 

відкритих для цивільних повітряних суден, забезпечити такий контроль 

цього польоту, який дозволяв би усунути небезпеку для цивільних суден». 

[282, с. 31] 

Крім цих спеціальних норм до БПЛА застосовуються ті, що містяться у 

ст. 3 Чиказької конвенції про здійснення польотів над територією держави 
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лише за її дозволом, у ст. 12 про обов’язковість правил польотів і 

маневрування повітряних суден, що діють на території держави, у ст. 29 про 

документацію щодо повітряних суден, ст. 31 про посвідчення про 

придатність до польотів повітряних суден, зайнятих в міжнародній навігації, 

а також ст. 32 і ст. 33 про умови визнання посвідчень кваліфікації та свідоцтв 

[95].  

Попри зазначене, ІКАО визнає, що розробка повної нормативної бази 

для БПЛА вимагає проведення послідовної роботи, розрахованої на багато 

років. По мірі готовності окремих питань і технологій поступово 

прийматимуть відповідні Стандарти і Рекомендовану практику. 

Передбачається, що цей процес матиме еволюційний характер. Перший крок 

у цьому напрямку було зроблено у 2005 р. на 169 сесії Аеронавігаційної 

комісії ІКАО, коли було розпочато багатосторонні консультації з метою 

підготовки правового підґрунтя для безпечного використання БПЛА, а також 

вироблення процедур видачі експлуатаційних дозволів на польоти 

повітряних суден цього класу [62, с. 14-17]. 

Спеціалісти ІКАО виділяють проблеми щодо БПЛА у сфері 

регулювання, застосування нових технологій, безпеки. Попри те, що пілот 

БПЛА повинен підтримувати зв'язок з відповідними підрозділами управління 

повітряним рухом та отримувати дозволи для здійснення польотів, 

нормативні вимоги до БПЛА є тими ж, що передбачені у правилах польотів 

для звичайних повітряних суден. Зокрема, йдеться про вимогу бачити і 

уникати зіткнення з іншими повітряними суднами [62, с. 14-17]. Наразі існує 

потреба в удосконаленні управління повітряним рухом, розподілі частот 

радіоспектра, ухваленні відповідних правил та процедур (щодо руху БПЛА, 

зв'язку між службами повітряного руху та системами управління БПЛА, між 

пілотом БПЛА і станцією управління повітряним рухом), створенні систем 

навчання персоналу вказаних служб, розвитку інфраструктури аеропортів 

[952, с. 10, 13. 15]. 
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Робочий документі ІКАО про системи БПЛА 2018 р. визначає наявні 

наразі проблеми правового регулювання. По-перше, оскільки визнання 

свідоцтв та ліцензій пілота (ст. 33 Чиказької конвенції), не поширюється на 

зовнішніх пілотів, постає питання ухвалення Стандарту про взаємне 

визнання, незайвим було би також застосування новаторських рішень для 

дотримання вимог, пов'язаних зі свідоцтвами, посвідченнями і бортовими 

журналами, передбачених ст. 29 Чиказької конвенції. 

По-друге, безпека управління БПЛА в повітряному просторі також є 

проблемою. Для її вирішення слід забезпечити ефективність виконання 

функції виявлення і запобігання зіткнень з іншими повітряними суднами 

(DAA), використання ліній передачі даних між БПЛА і пунктом 

дистанційного пілотування задля управління польотом (C2), застосовувати 

заходи для пом'якшення кіберзагроз. По-третє, бажано досягти прогресу в 

розробці Стандартів і Рекомендованої практики ІКАО, що стосуються 

спектру частот фіксованої супутникової служби для ліній C2 за межами 

проходження прямого радіосигналу [827]. 

Х. Ду і М. Хельдевег виділяють проблеми загроз щодо конфіденційної 

інформації, дотримання права на таємницю приватного життя та захисту 

даних, зумовлених використанням БПЛА; суперечностей між традиційним 

вертикальним регуляторним підходом («згори донизу») та тенденціями 

впливу «знизу догори», спрямованого на швидкий розвиток ринку БПЛА; 

відсутність міжнародно-правових норм стосовно вимог до конструкції, 

порядку використання БПЛА, взаємного визнання норм національного 

законодавства у цій сфері. Останнє може призвести до неможливості 

використання БПЛА в іншій державі [550, с. 5]. Ці науковці пропонують 

запровадити експериментальне регулювання, яке би містило норми для 

тимчасового застосування на визначеній території, передбачаючи оцінку 

їхньої ефективності та періодичний перегляд [550, с. 10, 15]. 

Намагаючись сприяти формуванню відповідей на наявні виклики, в 2011 

р. ІКАО затвердила підготовлений Дослідницької групою з безпілотних 
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авіаційним системам Циркуляр 328. Це документ загального характеру, в 

якому розглянуті основні напрямки міжнародно-правового та національно-

правового регулювання використання БПЛА. Зокрема, мова йде про такі 

питання, як загальна концепція здійснення польотів, правила польотів, 

безпека, запобігання зіткненням, обслуговування повітряного руху, 

обладнання, особливості польотів над відкритим морем, захист 

навколишнього середовища, сучасні глобальні розробки, перспективні види 

застосування і розвиток ринку БПЛА [647, с.1 ]. У Циркулярі 328 вказано, що 

лише дистанційно пілотовані БПЛА можуть бути інтегровані в міжнародну 

систему цивільної авіації в найближчому майбутньому, оскільки функції та 

обов'язки зовнішнього пілота мають важливе значення для безпечної та 

передбачуваної роботи БПЛА. Тому виключено, що у цій сфері в осяжному 

майбутньому технології будуть здатні замінити людину [550,с. 3-4].  

Ключовий фактор безпечної інтеграції БПЛА в несегрегований 

повітряний простір – забезпечення здатності діяти й реагувати так само, як 

повітряні судна з пілотом на борту. Це буде визначатися технологією, тобто 

можливістю повітряного судна виконувати команди зовнішнього пілота і 

виступати як сполучна ланка між зовнішнім пілотом і органом управління 

повітряним рухом (ОУПР), відповідністю експлуатаційним характеристикам 

(наприклад, час і безперервність сеансів зв'язку), своєчасним реагуванням 

повітряного судна на вказівки ОУПР [62, с. 14-17]. Для кожного з цих 

аспектів можуть знадобитися Стандарти і Рекомендована практика ІКАО. 

Необхідні відповідна кваліфікація зовнішнього пілота, увага до викликів у 

сфері безпеки, пов'язаних з особливостями БПЛА фізичного характеру і 

специфікою управління їхніми польотами [647, с. 1]. 

У підсумку, відповідні зміни до Додатка 2 «Правила польотів» і Додатка 

7 «Національні і реєстраційні знаки повітряних суден» до Чиказької 

конвенції 1944 р. були внесені в 2012 р. [727, с. 27]. Так, у Додатку 2 

зазначено, що дистанційно пілотовані повітряні судна експлуатуються таким 

чином, щоб звести до мінімуму небезпеку для осіб, майна та інших 
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повітряних суден (п. 3.1.9). Зміст цієї норми розкривається в Доповненні 4 

«Дистанційно пілотовані авіаційні системи» (ДПАС) до Додатка 2. Під 

ДПАС розуміють дистанційно пілотоване повітряне судно (ДППС), 

пов'язаний(ні) з ним пункт(и) дистанційного пілотування, необхідні лінії 

управління та контролю і будь-які інші елементи, зазначені в затвердженому 

проекті типу ДПАС. Для участі ДПАС в міжнародній аеронавігації та 

здійснення міжнародного польоту ДППС необхідні належний дозвіл з боку 

держави, з території якої здійснюється зліт ДППС і держави, на території 

якої цей політ виконуватиметься. Політ над відкритим морем вимагає 

узгодження з відповідним органом управління повітряним рухом. ДПАС 

експлуатуються згідно з умовами, визначеними державою реєстрації, 

державою експлуатанта і державою(ами), де буде виконуватися політ (п. 1.1 

– п. 1.5 Додатка 2) [166]. 

У зв’язку із цим, варто відзначити, що використання цивільних і 

воєнних БПЛА є викликом для традиційних підходів до тлумачення сутності 

принципу суверенітету держави над її повітряним простором. Наприклад, 

впродовж 1990-х рр. БПЛА застосовувались в операціях НАТО у колишній 

Соціалістичній Федеративній Республіці Югославія (СФРЮ) [757, с. 49]. 

Після теракту у США 11 вересня 2001 р. дрони ВПС США в ході контр 

терористичних операцій атакували сотні цілей на території Іраку, 

Афганістану, Пакистану [605]. Ця практика триває, приміром у 2016 р. ВПС 

США застосували дрони для знищення одного з лідерів радикального 

ісламістського руху «Талібан» М. Мансура на території Пакистану [805]. Ці 

ті інші польоти БПЛА в повітряному просторі держави, які керовані іншими 

державами, свідчать про «розмивання» суверенітету держави, де 

відбуваються польоти, над її повітряним простором, і застарілість підходів, 

що передбачають абсолютний суверенітет держави над її повітряним 

простором. 

Інші питання, висвітлені у Додатку 2 до Чиказької конвенції: процедури 

отримання сертифікатів ДПАС і експлуатанта (п. 2.1 – п. 2.2), свідоцтв 
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зовнішніх пілотів (п. 2.3), дозволу на політ; розкрито зміст відповідного 

запиту (п. 3.1 – п. 3.5). У тому, що стосується видачі сертифікатів і свідоцтв, 

зроблене посилання на порядок, передбачений Додатком 1 «Видача свідоцтв 

авіаційному персоналу», Додатком 6 «Експлуатація повітряних суден» та 

Додатком 8 «Льотна придатність повітряних суден» до Чиказької Конвенції 

1944 р. [166]. 

У 2018 р. у Додаток 1 внесені правки, застосування яких почнеться в 

листопаді 2022 р. Нові положення стосуються ліцензій зовнішнього пілота 

(ЛЗП), класифікації учнів та інструкторів, медичних оглядів, ліцензій і 

рейтингів персоналу, крім зовнішніх членів льотного екіпажу. 

Рекомендується видавати один тип ліцензії, з відповідними підтвердженнями 

(клас, категорія і тип БПЛА та пов'язаних з ними ДПАС, експлуатаційні 

обмеження тощо), яка б найкращим чином враховувала різноманітність 

нинішніх і майбутніх вимог до управління БПЛА. Ця ліцензія 

видаватиметься в тому ж порядку, що і пілотам «звичайної» цивільної авіації 

[510]. 

Крім того, в 2018 р. внесено правки в Додаток 13 «Розслідування 

авіаційних подій та інцидентів», визначення авіаційного інциденту 

розширене таким чином, щоб врахувати БПЛА. Їх застосування також 

почнеться в листопаді 2022 р. Втім, згідно з позицією ІКАО положення щодо 

ДПАС мають міститись практично в усіх додатках до Чиказької конвенції 

[827]. 

Попри досягнутий прогрес, у регулюванні використання БПЛА в рамках 

додатків до Чиказької конвенції все ще залишаються серйозні проблеми. 

Вони пов'язані з такими аспектами, як конкретний порядок реалізації 

державами кваліфікаційних вимог для видачі свідоцтв ДПАС (підготовка і 

критерії мінімального досвіду, свідоцтва придатності за станом здоров'я); 

порядок реалізації в державах вимог до сертифікації (затвердження) 

авіаційних навчальних центрів; конкретні вимоги або стандарти сертифікації, 

затвердження технічних варіантів, реєстрації безпілотних повітряних суден і 
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забезпечення льотної придатності; порядок видачі дозволів на польоти в 

розважальних цілях і на виконання авіаційних спецробіт; методи 

моніторингу і контролю за повітряним простором (в тому числі, заходів на 

випадок аварій та виникнення інших непередбачених обставин); 

забезпечення контролю для виявлення незаконних польотів безпілотних 

повітряних суден і визначення відповідних заходів [183, с. 2-3]. 

В Україні законодавство у сфері використання БПЛА наразі не можна 

вважати розвиненим, оскільки воно фактично обмежується нормами 

загального характеру в окремих аспектах, пов’язаних із функціонуванням 

БПЛА [62, с. 14-17]. Нормами ст. 39 Повітряного кодексу України 2011 р. 

[159]
 
і п. 2.15 Правил реєстрації цивільних повітряних суден в Україні 2012 р. 

встановлена вимога реєстрації БПЛА Державному реєстрі цивільних 

повітряних суден України. Виключення встановлені для тих БПЛА, 

максимальна злітна вага яких не перевищує 20 кілограмів і які 

використовуються для розваг та спортивної діяльності.  

Як і іншим цивільним повітряним суднам, зареєстрованим БПЛА 

заборонено здійснювати польоти в захищених зонах (тих, що охоплюють 

урядові будівлі, промислові об'єкти), зонах з обмеженим доступом (військові 

частини, прикордонні об'єкти, дослідні станції тощо), або зарезервованих для 

інших літальних апаратів. Користувачі, зацікавлені в специфічних зонах, 

повинні направляти запит до Державного підприємства обслуговування 

повітряного руху України [258].  

Відповідні відносини регулює Положення про використання повітряного 

простору України 2017 р., згідно з яким діють чіткі обмеження на 

використання дронів на великих висотах, де вони можуть порушити 

узгоджені маршрути літаків та інших повітряних суден. Натомість, БПЛА, 

які важать менше 20 кг, не потребують дозволу на польоти від державних 

органів. Більш того, немає обмежень на використання БПЛА в містах для 

особистих потреб, окрім як у стратегічно важливих для держави зонах з 

обмеженим доступом [171, с. 17]. 
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Міжнародні польоти іноземних безпілотних цивільних повітряних суден 

виконуються на підставі спеціального дозволу уповноваженого органу з 

питань цивільної авіації, що видається за погодженням з Міністерством 

оборони України в порядку, встановленому авіаційними правилами України 

(ч. 5 ст. 46 Повітряного кодексу України 2011 р.) [159]. 

Згідно з Концепцією регулювання напрямку безпілотних повітряних 

суден, розробленою Державною авіаційною службою України у 2017 р. [96], 

БПЛА поділені на дуже малі (вагою до 0,25 кг, використовуватимуться для 

розваг), малі (від 0,25 до 20 кг, можлива некомерційна та комерційна 

експлуатація), середні (від 20 до 150 кг) і великі (від 150 кг і важче). 

Реєстрації підлягатимуть середні та великі БПЛА. Для управління такою 

технікою пілот повинен мати посвідчення, яке надає право керувати даним 

безпілотним апаратом. Концепція передбачає й медичну сертифікацію 

персоналу, який буде здійснювати льотну експлуатацію безпілотного 

повітряного судна [42 с. 57].
 
Польоти будуть дозволені не ближче 5,5 км від 

аеропортів/аеродромів та поза межами заборонених зон. Передбачені 

обмеження висоти і швидкості для кожного виду БПЛА, встановлені 

обов’язки повідомляти про події, насамперед зіткнення з іншими 

повітряними суднами, здійснювати технічне обслуговування БПЛА [62, с. 14-

17]. 

 

1.3.3. Регіональні міжнародно-правові підходи до польотів 

безпілотних літальних апаратів цивільного призначення 

На регіональному рівні найбільш розвинена система регулювання існує 

в ЄС. Цивільні БПЛА з експлуатаційною масою більше 150 кг підпадають під 

дію Регламенту №216/2008 про загальні правила у сфері цивільної авіації та 

про створення Європейського агентства з авіаційної безпеки (ЄААБ). 

Агентство є компетентним органом регулювання використання таких БПЛА. 

Використання іншим категоріям БПЛА підпадає під регулювання 



 

98 

 

 

державами-членами, а саме – їхніми органами у сфері цивільної авіації [550, 

с. 3-4].  

Вказаний нормативно-правовий акт скасовано Регламентом №2018/1139, 

який регулює ті ж відносини, що і Регламент №216/2008. Акт 2018 р. 

передбачає, що сертифікат може бути необхідним для проектування, 

виробництва, обслуговування та експлуатації БПЛА та їхніх двигунів, 

гвинтів, деталей, обладнання, зокрема призначеного для дистанційного 

керування, для роботи персоналу, у тому числі зовнішніх пілотів, а також 

організацій, що пов’язані із використанням БПЛА. Сертифікат визначає 

обмеження у сфері безпеки, умови експлуатації та права користувачів. 

Окреслено порядок видачі та відзиву сертифікатів, уточнено повноваження 

ЄААБ. 

Загальні норми про вимоги до БПЛА та кваліфікації осіб, що працюють 

з БПЛА, до дій організацій, які займаються розробкою, виробництвом, 

обслуговуванням, підтримкою, супутніми послугами та навчанням, містяться 

у спеціальному Додатку IX до Регламенту №2018/1139. Ним передбачено, що 

БПЛА має бути безпечним у всіх аспектах його використання, особливості та 

функціональні можливості БПЛА повинні враховувати принципи поваги до 

приватного життя, збереження конфіденційності інформації, захисту 

персональних даних, забезпечувати легку ідентифікацію БПЛА, особливості 

функціонування в певних географічних зонах, відстані від оператора або на 

певних висотах.  

Пілоти та інші особи, залучені до експлуатації БПЛА, повинні бути 

добре обізнані з інструкціями виробника, засобами безпечного та 

екологічного використання БПЛА у повітряному просторі, всіма 

характеристики БПЛА, правилами руху у повітряному просторі, 

процедурами зв’язку із наземними службами.  

При використанні БПЛА необхідно забезпечувати безпеку третіх сторін 

на землі та інших користувачів повітряного простору, мінімізувати ризики, 

що виникають внаслідок несприятливих зовнішніх і внутрішніх умов, на всіх 
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етапах польоту підтримувати належну відстань від інших об’єктів, ефективно 

використовувати радіочастотний спектр, щоб уникнути виникнення 

шкідливих перешкод. Електромагнітний вплив від функціонування БПЛА не 

повинен досягати рівня, за якого радіо- та телекомунікаційне обладнання або 

інше обладнання не може працювати за призначенням. Нарешті, визначено, 

що БПЛА мають відповідати вимогам екологічних показників, викладеним у 

Додатку III до Регламенту №2018/1139 [821]. 

Сприяти забезпеченню всебічного правового регулювання має ухвалена 

у 2015 р. Концепція ЄС з використання дронів, яку реалізують наразі і яка 

містить комплекс загальних принципів у відповідній сфері. На першому 

плані у Концепції – необхідність врахування ризиків щодо безпеки. Йдеться 

про зіткнення з іншими повітряними суднами, заподіяння шкоди людям, 

пошкодження майна, зокрема, критичної та чутливої інфраструктури. 

Виділені наступні категорії користування БПЛА: 1) відкрита категорія; 2) 

категорія специфічного функціонування БПЛА; 3) сертифікована категорія. 

Крім того, Концепція 2015 р. містить пропозиції щодо безпеки, захисту прав 

на приватне життя, захисту конфіденційної інформації та даних. 

До відкритої категорії належить використання БПЛА з дуже низьким 

рівнем ризику. При цьому БПЛА мають літати у зоні прямої видимості 

зовнішнього пілота (на відстані до 500 м), знаходитись не вище 150 м над 

землею або водою, за межами визначених закритих зон (аеропортів, 

природних об’єктів, об’єктів, що мають відношення до безпеки держави й 

суспільства). Нагляд за використанням БПЛА може здійснювати поліція (як, 

наприклад, автомобілів), а дозволу спеціальних авіаційних органів не 

вимагається. Правове регулювання відкритої категорії мінімальне і 

стосується насамперед відмінностей від інших категорій. 

Категорія специфічного функціонування передбачає дещо вищі ризики у 

сенсі безпеки та можливість спільного використання повітряного простору. 

До початку функціонування БПЛА органи державної влади мають 

проаналізувати всі ризики і закріпити норми про їхнє запобігання, подолання 
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чи пом'якшення. Оцінка ризиків повинна торкатись питань льотної 

придатності, експлуатаційних процедур, навколишнього середовища, 

компетентності залученого персоналу та організацій, статусу повітряного 

простору. Це могло б бути здійснене шляхом видачі відповідних дозволів.  

Сертифікована категорія означає, що ризики щодо безпеки зростають до 

рівня, властивого звичайній цивільній авіації. Це зумовлює особливості 

регулювання використання БПЛА, видачу як сертифікатів для звичайної 

авіації, так і спеціальних для БПЛА. Визначення межі між специфічним 

функціонування та сертифікованою категорією залишається відкритим 

питанням, але підґрунтям для його розв’язання можуть бути міркування, 

пов’язані з кінетичною енергією, видом використання, складністю 

конструкції БПЛА, зокрема з точки зору можливостей програмування 

польотів. Пілотам видаватимуть ліцензії, а оператори отримуватимуть дозвіл 

на роботу від відповідних органів державної влади. Використання БПЛА в 

несегрегованому повітряному просторі буде предметом оцінки стосовно 

безпеки з боку органу керівництва повітряним рухом [449, с. 3]. 

Крім того, Концепція 2015 р. надає державам-членам ЄС можливість 

створити два види зон: 1) зони, де заборонені або обмежені польоти БПЛА; 

2) зони, в межах яких пом’якшені певні вимоги, передбачені специфічним 

функціонуванням або сертифікованою категорією. Зони першого виду 

можуть бути створені з міркувань безпеки, конфіденційності або охорони 

довкілля, а другі, наприклад, для полегшення льотних випробувань нових 

конструкцій БПЛА, їхніх механізмів, деталей тощо [543, с. 5-6]. 

Нарешті, ризики щодо конфіденційної інформації та захисту даних 

мають бути проаналізовані державними органами, які ухвалять рішення для 

їхнього усунення. Можливими засобами можуть бути самостійна реєстрація 

операторів у веб-додатку, що підтримується органами влади, встановлення 

чіпів (SIM-карт) в БПЛА [449, с. 3]. 

Що стосується відкритої категорії та категорії специфічного 

функціонування, то пропозиції щодо змісту відповідного регламенту були 



 

101 

 

 

оприлюднені у серпні 2016 р. [571]. Надалі ЄAAБ провело їхній експертний 

аналіз та оцінку можливого впливу. Результати були опубліковані у травні 

2017 р. [683].  

Пропозиції спрямовані на безпечне використання БПЛА і, водночас, 

забезпечення гнучкості та інноваційності відповідної галузі. Значну увагу 

приділено безпеці людей, захисту прав на приватне життя, конфіденційної 

інформації, даних. Технічні вимоги стосуються, наприклад, дистанційної 

ідентифікації дронів. Вимоги щодо роботи БПЛА належать, з-поміж іншого, 

до визначення їхнього розташування – системи, яка інформує зовнішнього 

пілота, коли БПЛА входить у заборонену зону. Йдеться і про кваліфікацію 

зовнішніх пілотів. Крім того, оператори БПЛА повинні будуть 

зареєструватися, за винятком випадків експлуатації літальних апаратів вагою 

до 250 г. 

Держави-члени ЄAAБ зможуть визначити зони на своїй території, де 

польоти БПЛА заборонені або обмежені (наприклад, для захисту чутливих 

районів), або де пом’якшені деякі вимоги. Для видів використання БПЛА, що 

представляють вищі ризики, проводитиметься оцінка ризиків і будуть 

визначені вимоги, яких необхідно дотримуватись перед польотом [548]. 

 

Висновки до Розділу І. 

1. У сформульованих на початку ХХ ст. пропозиціях науковців щодо 

міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації відображені 

підходи абсолютної свободи польотів, абсолютного державного суверенітету 

над повітряним простором, вертикального обмеження дії суверенітету 

держав та наявності відповідних зон, а також функціонального обмеження 

суверенітету держав міжнародним правом. Вказані концепції мали суттєвий 

вплив на подальшу міжнародно-правову практику держав світу.  

На змісті першого багатостороннього міжнародного договору у сфері 

діяльності цивільної авіації, Конвенції про повітряну навігацію 1919 р., 

позначився досвід використання літальних апаратів у Першій світовій війні. 
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Крім того, суттєвий вплив мало узгодження державами на Міжнародній 

конференції з аеронавігації 1910 р. застосування принципу суверенітету 

держав над їхнім повітряним простором. Відповідно, Конвенцією державам-

учасницям надане право забороняти польоти та встановлювати правила і 

порядок польотів повітряних суден у власному повітряному просторі.  

Нині найвагомішою у практичному сенсі є Чиказька конвенція про 

міжнародну цивільну авіацію 1944 р., яка замінила Паризьку конвенцію 

1919 р. та Гаванську конвенцію 1928 р. У Чиказькій конвенції закріплено 

один із спеціальних принципів сучасного міжнародного повітряного права – 

принцип повного і виняткового суверенітету держави над її повітряним 

простором. Цей принцип являє собою інтегральний принцип комплексного 

характеру. Наразі він є універсальним підґрунтям міжнародно-правового 

регулювання діяльності цивільної авіації.  

2. Тісний взаємозв’язок між реалізацією принципу суверенітету держави 

над її повітряним простором та проблемами делімітації повітряного простору 

і космічного простору спричинений відмінностями між статусом повітряного 

простору і космічного простору. Основною відмінністю є те, що, як 

передбачено ст. ІІ Договору ООН про космос 1967 p., космічний простір не 

підлягає присвоєнню державами.  

Донині вироблено два основних підходи до розв’язання проблеми 

делімітації повітряного простору і космічного простору – функціональний і 

просторовий. Функціональний підхід ґрунтується на юридичному 

розмежуванні авіаційної діяльності та космічної діяльності, просторовий – на 

договірному визначенні меж повітряного та космічного просторів.  

В рамках другого підходу утвердились концепції аеродинаміки, 

найнижчого орбітального польоту, контролю над повітряним простором, а 

також радикальна концепція, що базується на положеннях Боготинської 

декларації держав екватору 1976 р. Ключовим з її положень є віднесення до 

природних ресурсів, які перебувають під суверенітетом екваторіальних 
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держав, сегментів геостаціонарної орбіти, розташованих над їхньої 

територією. 

Оптимальним вважаємо досягнення компромісу між прибічниками обох 

вказаних концепцій. Це дасть змогу реалізовувати принцип державного 

суверенітету над повітряним простором на сучасному етапі з урахуванням 

використання літальних апаратів, які функціонують як у повітряному, так і у 

космічному просторах, дозволить узгодити правила безпеки польотів і 

навігації аерокосмічних літальних апаратів і комерційних повітряних суден.  

3. Відповідно до засад Чиказької конвенції 1944 р. важливою складовою 

принципу повного і виняткового суверенітету держави над її повітряним 

простором є право держави встановлювати на недискримінаційній основі 

зони, заборонені для польотів як національних, так і іноземних повітряних 

суден, на постійній і тимчасовій основі. Під егідою ІКАО було розроблено 

нові стандарти щодо визначення державами-учасницями зон, небезпечних 

для міжнародної аеронавігації, що було зумовлено інтенсифікацією 

військової діяльності держав впродовж останніх десятиліть. При цьому 

особливу увагу приділено зонам повітряного простору над територією 

військового конфлікту. 

Абсолютною міжнародно-правовою новацією в міжнародному праві 

стала з початку 90-х рр. минулого століття практика РБ ООН, яка шляхом 

прийняття спеціальних санкційних резолюцій стосовно агресії Іраку проти 

Кувейту, військового конфлікту в Лівії та інших інцидентів вводила 

«безпольотні» зони, тим самим обмежуючи суверенітету держав(и) щодо її 

суверенного повітряного простору. 

4. Вкрай актуальною наразі проблемою є захист навколишнього 

середовища від негативного впливу діяльності цивільної авіації Йдеться, 

перед усім, про забруднення повітря шкідливими викидами та шумового 

забруднення території навколо аеропортів.  

Сучасні доктринальні і конвенційні моделі у сфері боротьби проти 

забруднення повітряного простору цивільною авіацією значною мірою 
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змінюють класичні підходи, які передбачали абсолютизацію суверенітету 

держави над її повітряним простором. Натомість, наразі визнано, що 

здійснюючи суверенітет, держави повинні використовувати свій повітряний 

простір таким чином, щоб не заподіювати шкоди іншим державам, зокрема у 

зв’язку із діяльністю цивільної авіації.  

Провідну роль у пом’якшенні негативного впливу цивільної авіації на 

довкілля відіграє ІКАО, яка постійно розробляє, ухвалює та сприяє реалізації 

власних дедалі жорсткіших Стандартів та Рекомендованої практики в рамках 

Додатка 16 «Охорона навколишнього середовища» до Чиказької конвенції 

1944 р. Зокрема, нові Стандарти емісії авіаційних двигунів 

застосовуватимуться до нових типів конструкцій з 2020 р., а до типів 

конструкцій, які перебувають у виробництві, – з 2023 р. Перспективним 

видається і впровадження CORSIA – Системи компенсації та скорочення 

викидів вуглецю для міжнародної авіації, відображеної в ухваленому у 2018 

р. Томі IV Додатка 16. Водночас, необхідними видаються ухвалення 

комплексних програм зменшення забруднення повітря цивільною авіацією, 

визначення можливих типів компенсацій в рамках CORSIA, застосування 

критеріїв сталості для нових видів авіаційного палива, виключення зі схеми 

CORSIA органічних (традиційних) видів палива, розробка нових стандартів 

викидів, що виникають під час посадки та зльоту повітряних суден. 

Норми щодо шуму повітряних суден містяться в Томі I «Авіаційний 

шум» Додатка 16 про охорону навколишнього середовища в редакції 2013 р. 

до Чиказької конвенції 1944 р. Передбачена сертифікація повітряних суден 

щодо шуму авіаційних двигунів, яку має здійснювати держава, де 

зареєстроване повітряне судно. ІКАО виробила так званий «збалансований 

підхід» до управління шумом, що складається з таких елементів, як 

ослаблення шуму в джерелі, планування та організація землекористування, 

експлуатаційні прийоми зниження шуму та експлуатаційні обмеження. 

Актуальними проблемами у цій сфері вважаємо необхідність розробки 

технологій скорочення шуму, деталізації «збалансованого підходу» у 
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положеннях Стандартів і Рекомендованої практики ІКАО, створення 

механізмів залучення громадськості до управління природоохоронною 

діяльністю у сфері авіації, зокрема участі у впровадженні «збалансованого 

підходу», ухвалення стандартів шуму надзвукових літаків. 

5. Важливу роль у сфері боротьби із забрудненням довкілля викидами, 

спричиненими діяльністю цивільної авіації, відіграють регіональні інституції 

і обʼєднання. Так, на рівні ЄС наразі відбувається реалізація Програми 

«Горизонт-2020», спрямованої на значне скорочення споживання палива 

цивільною авіацією у розрахунку на пасажиро-кілометр і викидів шкідливих 

речовин, застосування сучасного обладнання, інфраструктури та послуг, які 

би сприяли охороні довкілля.  

Основними актами acquis communautaire у цій сфері є Регламент 

№2016/1628 про вимоги щодо лімітів викидів газоподібних і твердих 

забруднюючих речовин та схвалення типів двигунів внутрішнього згоряння 

для позашляхової техніки; Директива №94/63/ЄC про контроль за викидами 

летючих органічних сполук, що випаровуються зі сховищ нафти та при 

їхньому транспортуванні з терміналів до сервісних станцій; Директива 

№2008/101/ЄC про комплексне запобігання та контроль за забрудненнями. 

Остання поширює цілі скорочення викидів парникових газів на діяльність 

цивільної авіації і вводить систему купівлі квот на викиди авіакомпаніями. 

Законодавство ЄС містить вимогу отримувати сертифікат відповідності 

нових моделей повітряних суден в ЄААБ. 

У сфері боротьби із шумовим забрудненням довкілля основними актами 

є Директива №89/629/ЄЕС про обмеження шумової емісії цивільних 

дозвукових реактивних літаків; Директива №2002/49/ЄС про оцінку та 

управління шумовим забрудненням (передбачає складання стратегічних мап 

шумів та ухвалення відповідних планів дій зі скорочення шуму); Директива 

№2006/93/ЄC про регулювання експлуатації літаків, Регламент №598/2014 

про процедури введення експлуатаційних обмежень на шум, яка відображає 

«збалансований підхід» ІКАО. 
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Водночас, актуальними проблемами ЄС у цій сфері залишаються 

необхідність розробки й ухвалення обов'язкових граничних значень шуму, 

удосконалення регулювання процесів ослаблення шуму в джерелі, 

планування та організації землекористування, застосування експлуатаційних 

прийомів зниження шуму, деталізації експлуатаційних обмежень. 

6. Стрімкий розвиток технологій, пов’язаних із безпілотними літальними 

апаратами (БПЛА) цивільного призначення, актуалізує проблеми 

міжнародно-правового регулювання їхнього використання. Єдиного 

визначення поняття БПЛА у правовій теорії та практиці наразі не 

сформульовано. На наш погляд, безпілотний літальний апарат – це повітряне 

судно, яке здійснює політ без пілота на борту і яким можна або керувати за 

допомогою зовнішньої станції управління, або запрограмувати для 

автономного польоту. 

Також досі не розроблено єдиної класифікації БПЛА. Найчастіше її 

проводять за фізичними характеристиками (розмір, вага, швидкість, 

максимальна висота, дальність і тривалість польоту), функціональним 

призначенням, способом управління, класом повітряного простору, в якому 

здійснюється політ БПЛА. Попри відсутність уніфікованих підходів, 

класифікація має суттєве практичне значення для правового регулювання 

їхнього використання, зокрема вимог до реєстрації, технічних характеристик, 

управління та режиму польотів БПЛА. 

7. Міжнародно-правове регулювання використання БПЛА здійснюється 

насамперед Чиказькою конвенцією про міжнародну цивільну авіацію 1944 р., 

згідно з якою такі літальні апарати здійснюють польоти над територією 

договірної держави лише за її спеціальним дозволом; ця держава, своєю 

чергою, повинна здійснювати такий контроль над БПЛА, щоб забезпечити 

безпеку його використання для цивільних суден. Крім того, до БПЛА 

застосовується низка інших норм Чиказької конвенції, які регулюють і 

діяльність звичайних повітряних суден. Чинні Стандарти і Рекомендована 

практика ІКАО щодо БПЛА ухвалені впродовж 2012–2018 рр. та містяться у 
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Додатку 1 «Видача свідоцтв авіаційному персоналу», Додатку 2 «Правила 

польотів», Додатку 7 «Національні і реєстраційні знаки повітряних суден» і 

Додатку 13 «Розслідування авіаційних подій та інцидентів» до Чиказької 

конвенції 1944 р. 

Водночас, вважаємо, що необхідні нові стандарти, які були би 

спрямовані на ефективне та безпечне використання БПЛА завдяки 

закріпленню вимог до конструкції, правил реєстрації БПЛА, кваліфікаційних 

вимог для отримання сертифікатів, пов’язаних із управлінням БПЛА, для 

дозволів на польоти; завдяки визначенню методів моніторингу і контролю за 

повітряним простором при використанні БПЛА; встановленню вимог до 

систем управління повітряним рухом, визначенню правил руху БПЛА над 

територією держав та особливостей польотів над відкритим морем; 

узгодженню використання засобів зв'язку, встановленню вимог до систем 

виявлення та запобігання зіткнень з іншими повітряними суднами, а також до 

інфраструктури аеропортів. За цими напрямками має розвиватись і 

законодавство держав. Перспективним видається створення 

експериментальних зон для польотів БПЛА. 

8. На рівні ЄС основні аспекти використання БПЛА врегульовані 

Регламентом №2018/1139 про спільні правила у сфері цивільної авіації. 

Йдеться про загальні засади видачі сертифікатів, пов’язаних із БПЛА, вимоги 

до обладнання, технічного стану, порядку використання БПЛА, кваліфікації 

осіб, що працюють з ними. Основою подальшого розвитку правового 

регулювання є Концепція ЄС з використання дронів 2015 р., згідно з якою 

порядок використання БПЛА залежить від категорій, поділ на які 

здійснюватиметься, враховуючи рівень небезпеки, яку становлять БПЛА. 
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РОЗДІЛ ІІ.  

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 

ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

 

2.1 Міжнародно-правова регламентація міжнародних повітряних 

перевезень 

 

2.1.1. Універсальні міжнародно-правові моделі регулювання міжнародних 

повітряних перевезень 

Початок ери повітроплавання в кінці ХУІІІ ст. та наступне бурхливе 

зростання використання повітряних куль для повітряних польотів 

потребували усунення правових прогалин у регулюванні цього нового виду 

діяльності людини, пов’язаному з використанням повітряного простору. У 

подальшому з появою літальних апаратів виникла необхідність правової 

регламентації польотів повітряних суден, що не тільки змусило законодавців 

різних держав взятися за розробку спеціальних законів у авіаційній сфері, але 

й стало поштовхом до виникнення нової галузі права – повітряного права, а 

також формування перших міжнародно-правових моделей регламентації 

функціонування цивільної авіації, у розробці яких брали участь перші 

міжнародні авіаційні інституції [69, с. 155-160]. 

Сучасну міжнародно-правову основу регулювання міжнародної 

цивільної авіації у післявоєнний період було закладено в 1944 р. [617, с. 9]. 

Ініціаторами відповідних процесів стали США, представники яких не були 

присутні на Паризькій конференції 1919 р. Сполучені Штати підтримували 

застосування принципу суверенітету над повітряним простором та інші 

принципи Паризької конвенції, але вважали, що вона недостатньо враховує 

концепцію свободи комерційних повітряних перевезень і, відтак, не 

приєднались до цього багатостороннього міжнародного договору.  

Позиція американської сторони була відображена в Атлантичній хартії 

1941 р., якою держави антигітлерівської коаліції проголосили свободу 
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міжнародного обміну, засновану на свободі торгівлі та перевезень. Отже, 

Сполучені Штати взяли на себе ініціативу скликати конференцію, 

спрямовану на створення нової правової бази використання цивільної авіації 

у післявоєнний період, яка б забезпечила повну реалізацію принципу свободи 

комерційних повітряних перевезень [959, с. 9]. 

Зазначене пояснювалось значним потенціалом американських 

авіаційних заводів, робота яких могла забезпечити лідерство США у 

міжнародних повітряних перевезеннях. Сполучені Штати підтримали деякі 

інші держави, зокрема Швеція та Нідерланди. Натомість, оскільки під час 

Другої світової війни повітряні флоти більшості інших впливових держав 

були знищені, а промисловість значною мірою зруйнована, Велика Британія, 

Канада, Нова Зеландія, Австралія та інші держави прагнули перешкодити 

закріпленню комерційних свобод повітря і домогтись надання кожній 

державі «справедливої частки ринку авіаперевезень». Ці суперечності 

врешті-решт відобразились на змісті багатосторонніх міжнародних 

договорів, укладених у 1944 р. на Міжнародній конференції з цивільної 

авіації в Чикаго [959, с. 9].  

На конференції були підписані такі основні акти: 1) Конвенція про 

міжнародну цивільну авіацію (Чиказька конвенція) [95]; 2) Угода про транзит 

при міжнародних повітряних сполученнях [676]; 3) Угода про міжнародний 

повітряний транспорт [236]; 4) Тимчасова угода про міжнародну цивільну 

авіацію [671, с. 929-943]; 5) 12 технічних додатків до Чиказької конвенції 

[906]; 6) проект стандартної двосторонньої угоди, що застосовувалась у 

післявоєнній практиці міжнародних повітряних сполучень [75, с. 16-17]. 

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію набула чинності у 1947 р. 

(Україна приєдналась до Конвенції у 1992 р.) [221]. За своїм змістом 

Чиказька конвенція відображає компроміс між детальним міжнародним 

регулюванням цивільної авіації з одного боку, і потребою сприяти розвитку 

комерційних повітряних перевезень – з іншого [959, с. 9; 541, с. 24-25]. Вона 

стала джерелом основних принципів сучасного міжнародного повітряного 
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права – державного суверенітету над повітряним простором та свободи 

польотів у відкритому повітряному просторі [525, с. 1-2; 381, с. 1-2]. 

Стосовно першого, то «повний суверенітет» означає, що держава має 

виключну компетенцію реалізовувати законодавчу, виконавчу та судову 

владу в її національному повітряному просторі. «Винятковий суверенітет» 

означає неможливість суверенітету будь-якої іншої держави. При цьому до 

повітряного простору належить і простір над її суходільною територією, 

внутрішніми і територіальними водами. Над територіальними водами не діє 

право мирного прольоту, а регулярні міжнародні повітряні перевезення 

допускаються лише за спеціального дозволу відповідної держави-учасниці 

Конвенції (ст. 1 Чиказької конвенції) [562, с. 8].  

Важливо відзначити, що норми Конвенції не поширюються на державні 

повітряні судна договірних держав, тобто ті, що використовуються на 

військовій, митній і поліцейській службах. Такі судна не здійснюють польоту 

над територією іншої держави і не роблять на посадку на цій території, окрім 

як з дозволу, що надається спеціальною угодою або іншим чином, і згідно з її 

умовами (ст. 3) [629, с 39]. 

Відповідно до змісту норми ст. 6 Чиказької конвенції повітряний простір 

усіх договірних держав закритий, допоки держави не вирішають відкрити 

його [562]. При визнанні права повітряних суден інших держав здійснювати 

нерегулярні польоти на територію або транзитні безпосадочні польоти через 

територію держави, Конвенція 1944 р. (ст. 5) дає відповідній державі право 

вимагати здійснення суднами посадки [530, с. 19-20]. 

Однак практика більшості держав полягає у наданні попередніх дозволів 

на нерегулярні польоти на їхній території [192, с. 84-88]. Зазвичай перевізник 

зобов'язаний надати план польоту або попереднє повідомлення в іншій формі 

у службу управління повітряним рухом [23, с. 135]. Зокрема, в Україні 

іноземний експлуатант має отримувати дозвіл на виконання в Україну (з 

України) нерегулярних (чартерних) польотів, для чого він подає заявку на 

виконання такого рейсу до Відділу координації польотів Департаменту 
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планування та забезпечення польотів Державіаслужби України. Заявка має 

бути подана у термін від 2 годин до 5 робочих днів залежно від виду польоту 

(глава 4 Правил надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів 

України та приліт до аеропортів України 2005 р.) [172]. 

Норма ст. 7 Чиказької конвенції дає кожній державі право резервувати 

каботаж для її повітряних суден [95].  

Компроміс між суверенітетом держав і свободою повітря був втілений 

не тільки в Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, а і в Угоді про 

транзит при міжнародних повітряних сполученнях, яка була підписана в той 

же день, що й перша. Угода про транзит передбачає багатосторонній обмін 

правами на повітряний транзит, тобто надання кожною договірною 

державою іншим договірним державам наступних свобод повітря при 

регулярних повітряних сполученнях ними: 1) право на транзитний проліт 

через повітряний простір держави (перша свобода); 2) право на зупинку з 

некомерційними (технічними) цілями, не пов’язаними із діями щодо 

вантажу, посадкою чи висадкою пасажирів (друга свобода) [864, с. 337]. 

Укладення Угоди про транзит було необхідним, оскільки принцип 

мирного прольоту через національний повітряний простір для повітряних 

суден інших держав-учасниць, передбачений Паризькою конвенцією, 

Чиказькою конвенцією не визнаний [959, с. 10].Наразі 133 з 191 держави-

члена ІКАО ратифікували Угоду про транзит. Низка територіально великих 

держав, таких як Бразилія, Канада, Китай і РФ, утрималися від приєднання 

або денонсували цей міжнародний договір [884].  

Угода про міжнародний повітряний транспорт на додачу до двох свобод, 

передбачених Угодою про транзит при міжнародних повітряних 

сполученнях, закріплює ще три: право висаджувати пасажирів, 

розвантажувати пошту і товари (вантажі), які взяли на борт на території 

держави, національність якої має повітряне судно (третя свобода); право 

брати на борт пасажирів, пошту і вантажі з місцем призначення на території 

держави, національність якої має повітряне судно (четверта свобода); право 
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брати на борт пасажирів, пошту і вантажі з місцем призначення на території 

будь-якої іншої договірної держави і право висаджувати пасажирів, 

розвантажувати пошту і вантажі, які прибувають з будь-якої такої території 

(п’ята свобода) [677, с. 1].  

Економічні наслідки запровадження третьої – п’ятої «свобод повітря» 

були настільки суттєві, що більшість держав світу виявились неготовими 

надати їх на багатосторонній основі. Сторонами Угоди про міжнародний 

повітряний транспорт стали лише 11 держав, однак надалі сформульовані в 

ній «свободи повітря» були передбачені багатьма двосторонніми договорами 

про повітряні сполучення [109, с. 164]. 

Закріплені у міжнародних договорах 1944 р. перша та друга «свободи 

повітря» вважають допоміжними. Третя та четверта «свободи повітря» є 

первинними, адже вони забезпечують перевезення між країнами-учасницями 

угоди. П’ята «свобода повітря» є похідною, бо дозволяє здійснювати 

перевезення з держав-учасниць угоди в треті країни [78, с. 8-9]. 

На основі зазначеного, можна стверджувати, що становлення принципу 

суверенітету держави на своїм повітряним простором, насамперед під 

впливом міркувань безпеки, і відповідні обмеження позначили його 

суперечності із потребами розвитку цивільної авіації. Прагнення розв’язання 

цих суперечностей відобразилось на повоєнній договірній практиці держав 

світу. 

Основні аспекти міжнародних відносин у сфері використання 

повітряного простору цивільною авіацією з метою здійснення міжнародних 

перевезень (вони можуть бути пасажирськими, вантажними і комбінованими 

пасажирсько-вантажними) [117, с. 17] врегульовані багатосторонніми 

міжнародними договорами, двосторонніми угодами про повітряні 

сполучення, а також міжвідомчими документами [546, с. 429].  

Визначення понять «повітряне сполучення» і «міжнародні перевезення» 

надане в затвердженій ІКАО у 2008 р. і рекомендованій для застосування 

державами Типовій двосторонній угоди про повітряні сполучення, ТУПС 
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[373, с. 201-261] (нині діє редакція 2017 р.) [372, с. 175-196]. Повітряне 

сполучення тлумачиться як перевезення повітряним транспортом пасажирів, 

багажу, вантажу і пошти окремо або в поєднанні, за винагороду або за 

наймом (ст. 1).  

Згідно з функціональним підходом ТУПС, міжнародне повітряне 

перевезення являє собою повітряне перевезення, при якому пасажири, багаж, 

вантаж та пошта, взяті на борт повітряного судна на території однієї держави, 

переміщують до іншої держави (ст. 1) [373. С. 204].  

Зрозуміло, що повітряні перевезення здійснюються шляхом виконання 

польотів повітряними суднами. За визначенням ІКАО політ являє собою 

експлуатацію повітряного судна на одному або декількох етапах польоту з 

одним номером рейсу, а комерційний авіатранспортний політ – експлуатацію 

повітряного судна на одному або декількох етапах польоту на регулярній або 

нерегулярній основі, яка доступна за плату або по найму [811, с. 8].  

Класифікацію міжнародних польотів, окрім розрізнення за метою 

(комерційні і некомерційні польоти), здійснюють за формою виконання. 

Таким чином польоти поділяють на регулярні, що виконуються згідно із 

умовами міждержавних угод про повітряне сполучення, і нерегулярні, тобто 

ті, що здійснюються на підставі спеціальних дозволів на разові польоти. У 

нормах Чиказької конвенції 1944 р. розрізнені регулярні міжнародні 

повітряні сполучення та нерегулярні польоти. При цьому повітряне 

сполучення визначене як будь-яке регулярне повітряне сполучення, що 

здійснюється повітряними суднами з метою громадських перевезень 

пасажирів, пошти або вантажу, а міжнародне повітряне сполучення – як 

повітряне сполучення, що здійснюється через повітряний простір над 

територією більше ніж однієї держави (ст. 96) [476, с. 47-48]. 

Відповідно до сучасних підходів ІКАО регулярне міжнародне повітряне 

сполучення являє собою серію польотів, якій в повному обсязі притаманні 

такі характеристики: а) здійснюється через повітряний простір над 

територією більш ніж однієї держави; b) здійснюється повітряними суднами з 
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метою перевезення пасажирів, пошти або вантажу за винагороду, причому 

кожен політ доступний для будь-якої особи; с) при його здійсненні 

виконуються перевезення між одними і тими ж двома або більше пунктами, 

або i) відповідно до опублікованого розкладу, або ii) рейсами, настільки 

регулярними або частими, що вони являють собою явні систематичні серії 

[838 с. 5]. 

Таким чином, регулярні польоти здійснюються за визначеними 

маршрутами, що підтверджуються опублікованими розкладами руху, 

доступними всім зацікавленим особам, що можуть забронювати місця [593, с. 

2]; з попередньо встановленими пунктами вильоту та прильоту, рідко – 

пунктами транзитних зупинок [188, с. 145].  

Нерегулярними авіаперевезеннями є комерційні повітряні перевезення, 

що здійснюються як інші, ніж регулярні авіаперевезення [159], виконуються 

на разовій або серійній основі відповідно до спеціальних дозволів [133, с. 5]. 

Підхід ІКАО полягає у поділі нерегулярних повітряних перевезень на 

наступні основні категорії: 

1) пасажирські чартерні рейси [593, с. 2];  

2) вантажні чартерні рейси [728, с. 139-140];  

3) комбіновані пасажирські/вантажні рейси (усі три категорії 

передбачають виконання рейсів з використанням зафрахтованих повітряних 

суден);  

4) нерегулярні нечартерні рейси для перевезення за індивідуально 

оформленими білетами або індивідуально оформленою авіавантажною 

накладною (іноді згадуються як «перевезення аеротаксі за запитом»). Останні 

виконують не відповідно до опублікованого розкладу, але продають окремим 

представникам населення (зазвичай вантажовідправникам). Польоти 

здійснюються за встановленими маршрутами, однак зупинки здійснюються 

там, де існує потреба здійснити висадку або посадку (вивантаження або 

завантаження) [838, с. 6]. 
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З урахуванням норм ст. 7 Чиказької конвенції про каботаж (що надають 

державам право відмовляти іноземним суднам у здійсненні каботажних 

перевезень) повітряні судна, які виконують нерегулярні польоти, наділені 

привілеєм брати на борт або вивантажувати пасажирів, вантаж або пошту за 

умови, що будь-яка держава, де відбувається таке навантаження або 

вивантаження, має право встановлювати такі правила, умови або обмеження, 

які вона може визнати бажаними (ст. 5 Чиказької конвенції) [476, с. 3-5]. 

Сучасні тенденції лібералізації, тобто відкриття ринків повітряних 

перевезень держав, поширюються і на вантажні перевезення. Ще у 1994 р. 

Всесвітня авіатранспортна конференція ІКАО рекомендувала державам 

проводити лібералізацію доступу до вантажних перевезень [720, с. 358-359].  

Що стосується універсального міжнародно-правового регулювання 

вантажних повітряних перевезень, то принципи та норми Чиказької конвенції 

1944 р. поширюються рівною мірою і на пасажирські, і на вантажні 

перевезення. Спеціальні норми присвячені кільком питанням, зокрема згідно 

зі ст. 29 «Документація, яка є на повітряному судні» кожне повітряне судно 

договірної держави, зайняте в міжнародній навігації, при перевезенні 

вантажу повинно мати на борту маніфест і докладні декларації на вантаж 

[476, с.28, 30]. 

Основних форм організації перевезення вантажів повітряним 

транспортом дві: 1) комбіновані пасажирсько-вантажні перевезення; 2) 

спеціальні вантажні (окремі вантажні) перевезення. Перші можуть 

виконуватись шляхом використання спеціальних вантажних відсіків 

пасажирських літаків для перевезення термінових та цінних вантажів і в 

конвертованих вантажопасажирських літаках, салон яких пристосований для 

вантажів та/або пасажирів. Натомість, перевезення вантажів на спеціально 

обладнаних повітряних суднах здійснюються регулярними і чартерними 

вантажними рейсами [37, с. 478-488]. 

У багатьох міжнародних угодах про повітряне сполучення немає згадок 

про вантажні перевезення, оскільки право на виконання таких перевезень 
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зазвичай мається на увазі в положеннях про надання прав, якими сторони, як 

правило, надають своїм призначеним авіапідприємствам право на 

перевезення пасажирів, вантажу та пошти при здійсненні узгоджених 

регулярних міжнародних повітряних сполучень.  

Інші угоди конкретніші, в них міститься посилання на «перевезення 

пасажирів, вантажу та пошти в будь-якому поєднанні». У таблиці маршрутів 

угоди можуть бути вказані конкретні маршрути, включаючи узгоджені 

обмеження або варіанти, для виконання окремих вантажних перевезень, або 

такими маршрутами можуть бути маршрути, надані в обмін на права щодо 

регулярних пасажирських перевезень [650, с. 296]. 

В цих умовах можливим варіантом могло б бути застосування Угоди про 

міжнародний повітряний транспорт 1944 р., яка дозволяє сторонам на 

багатосторонній основі здійснювати права на пасажирські і вантажні 

перевезення до п'ятої свободи повітря і використовувати в якості критеріїв 

призначення авіакомпанії принцип «переважного володіння та фактичного 

контролю». Відповідно, держави можуть використовувати Угоду 1944 р. для 

лібералізації вантажних авіаперевезень в якості тимчасового рішення до 

розробки більш всеосяжної багатосторонньої угоди. Учасники Угоди 1944 р. 

можуть робити застереження, обмеживши сферу застосування цієї Угоди для 

них тільки вантажними перевезеннями. Однак дані можливості не 

використовуються, бо Угода донині набула чинності лише для 11 держав 

світу [387, с.3].  

Що стосується регіонального виміру, то укладені у 1990-х – 2010-х рр. 

міжнародні договори лібералізаційної спрямованості, зокрема договори про 

«відкрите» небо, регулюють відносини щодо повітряних вантажних 

перевезень, забезпечуючи гнучкість діяльності авіакомпаній у цій сфері. 

Протоколи до Багатосторонньої угоди АСЕАН про повну лібералізацію 

послуг авіаперевезень вантажів 2009 р. передбачають надання необмеженої 

третьої, четвертої та п’ятої «свобод повітря» для польотів між усіма 

міжнародними аеропортами держав-членів АСЕАН [383]. Укладені у 1997 р. 
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двосторонні угоди США з державами Центральної Америки встановлюють 

поширення сьомої «свободи повітря» на окремі вантажні перевезення, а один 

з цих договорів – на чартерні вантажні перевезення [395]. Надання сторонами 

угод про повітряні сполучення сьомої «свободи повітря» для окремих 

вантажних перевезень передбачені і укладеними впродовж останнього часу 

договорами США про повітряний транспорт із Белізом 2018 р. [324] і 

Суринамом 2013 р. (останній – згідно зі змінами 2019 р.) [307]. 

Поширення сьомої і восьмої «свободами повітря» на вантажні 

авіаперевезення встановлене у ЄС Регламентом №2408/92/ЄC про доступ до 

маршрутів 1992 p. [496], передбачене угодами 1996 і 2002 рр., які 

запровадили Єдиний авіаційний ринок Австралії та Нової Зеландії [308], 

Факультативним протоколом до Багатосторонньої угоди держав Організації 

Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) про 

лібералізацію міжнародних повітряних перевезень 2001 р. [805], Угодою між 

Сполученим Королівством та Новою Зеландією 2005 р. [309, с. 15]. Вдалим 

був досвід Індії, яка домоглася значної активізації вантажних перевезень 

завдяки одностороннім заходам лібералізації регулярних і нерегулярних 

вантажних перевезень, зокрема наданню іноземним авіакомпаніям права 

здійснювати польоти з використанням як пунктів відправлення та 

призначення будь-яких аеропортів Індії, і скасуванню контролю за тарифами 

при вантажних перевезеннях [396, с. 85-89].  

Ведучи мову про особливості сучасного міжнародно-правового 

забезпечення міжнародних повітряних перевезень, слід, на нашу думку 

наголосити на важливості міжнародно-правової регламентації діяльності 

аеропортів, які обслуговують міжнародну аеронавігацію. 

Загальні вимоги до здійснення аеропортової діяльності містяться у Главі 

XV Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. (ст. 68 – 

ст. 76). Водночас, вказано на можливість допомоги договірним державам з 

боку ІКАО. У ст. 69 зазначено, що у випадку визначення Радою ІКАО 

недостатньої відповідності аеропортів договірної держави вимогам 
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проводяться консультації. Метою консультацій є знаходження засобів, за 

допомогою яких таке положення може бути виправлено. Рада ІКАО може 

давати рекомендації із розв’язання зазначених проблем, здійснювати 

фінансування необхідних заходів (ст. 70), надавати, укомплектовувати 

персоналом, утримувати і здійснювати адміністративне керівництво 

діяльністю аеропортів (ст. 71), надавати технічну допомогу (ст. 72) [476, с. 

36-37].  

Прикладом такого сприяння була підтримка Радою ІКАО проектування, 

фінансування та будівництва сучасної злітно-посадкової смуги міжнародного 

аеропорту «Бориспіль» та її обладнання сучасною аеронавігаційною 

технікою в 1995–1998 рр. [51, с. 143]. Наразі ІКАО спільно з Міжнародною 

радою аеропортів впроваджує програми підготовки кадрів для аеропортів у 

всіх регіонах світу, зокрема в аспектах управління аеропортами, економіки 

аеропортів, охорони навколишнього середовища, безпечної експлуатації 

аеропортів, процедур забезпечення безпеки [641].  

В Європейському Союзі правове регулювання аеропортової діяльності 

здійснюється низкою актів, які поширюються на всі аеропорти держав-членів 

ЄС. Основними з них є Регламент №95/93 про єдині правила розподілу слотів 

в аеропортах ЄС [494]; Директива №96/67/ЄC про доступ до ринку наземного 

обслуговування в аеропортах ЄС [492]; Директива №2009/12/ЄC про 

аеропортові збори [537]; Регламент №598/2014 про встановлення правил та 

процедур введення експлуатаційних обмежень, пов'язаних із шумом в 

аеропортах ЄС в рамках збалансованого підходу [819]; Регламент №139/2014, 

який містить вимоги та адміністративні процедури, пов'язані з аеродромами 

[441].  

Важливий чинник розвитку аеропортів у сучасному світі – використання 

механізму концесії, як одного із різновидів державно-приватного партнрства. 

ІКАО визначає концесії в аеропортовій сфері як право здійснювати певну 

комерційну діяльність в аеропорту, зазвичай на виключній основі і в певному 

місці (після закінчення періоду концесії майно аеропорту зазвичай 
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повертається до держави); вказує, що відповідальність за розширення та 

розвиток аеропортів покладається на концесіонера згідно з умовами, які або 

перераховуються в контракті або залежать від зростання перевезень. 

Концесіонер бере на себе фінансові ризики щодо управління та експлуатації 

протягом періоду концесії. Угоди про концесію щодо аеропортів часто 

містять положення, які стосуються встановлення аеропортових зборів, що 

застосовуються протягом усього періоду концесії [50]. 

Рекомендації ІКАО не містять обов’язкових норм щодо концесій як 

складової сфери управління власністю, що належить до виключної 

внутрішньої компетенції держави. Однак у Керівництві ІКАО з економіки 

аеропортів (нині чинне третє видання 2013 р.) наведено перелік факторів, які 

ІКАО рекомендує прийняти до уваги для досягнення оптимального 

результату концесії. 

Стандарти і Рекомендована практика (САРП) ІКАО, що стосуються 

регулярних та нерегулярних польотів, містяться насамперед у Додатку 2 

«Правила польотів» і Додатку 11 «Обслуговування повітряного руху» до 

Чиказької Конвенції 1944 р. (нинішні видання додатків чинні з листопада 

2016 р.) [847; 321]. 

Додаток 2, що містить тільки Стандарти, визначає загальні правила 

польотів з метою забезпечення ефективності і безпеки повітряних 

перевезень, правила візуальних польотів (ПВП), правила польотів за 

приладами (ППП), які застосовуються до всіх без винятку польотів над 

відкритим морем і національними територіями тією мірою, якою вони не 

суперечать правилам держави, над територією якої здійснюється політ. 

Політ за ПВП дозволяється, якщо льотний екіпаж може триматися від 

хмар на відстані принаймні 300 м вертикально і 1500 м горизонтально, 

зберігаючи передню видимість в межах принаймні 8 км. До виконання 

польотів на деяких ділянках повітряного простору та на низьких висотах 

вимоги менш суворі. Однак більшість повітряних суден різних авіакомпаній 

виконують польоти за ППП весь час. Залежно від типу повітряного простору 
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вони забезпечуються диспетчерським обслуговуванням повітряного руху, 

консультативним обслуговуванням польотів або польотно-інформаційним 

обслуговуванням незалежно від погодних умов. 

При міжнародних польотах надається план польоту, в якому міститься 

інформація про належність повітряного судна, бортове обладнання, тип 

польоту (ППП або ПВП), пункт і час вильоту, маршрут і висоту здійснення 

польоту, пункт призначення, розрахунковий час прибуття і запасний 

аеропорт. Крім того, Додаток 2 містить правила прольоту двох або більше 

повітряних суден, спрямовані на уникнення зіткнень між ними [847]. 

Додаток 11 встановлює загальні вимоги до обслуговування повітряного 

руху (аспекти управління повітряним рухом, надання польотної інформації і 

функціонування служб оповіщення), зокрема визначає види обслуговування 

повітряного руху (ОПР) при польотах за ППП та ПВП, містить вимоги до 

диспетчерського та польотно-інформаційного обслуговування повітряного 

руху, аварійного оповіщення, правила розподілу повітряного простору на 

верхній і нижній, визначає потреби в засобах зв'язку і каналах, 

метеорологічній інформації, порядок позначення повітряних трас, маршрутів 

входів і виходів (SID і STAR). 

В одному з доповнень до Додатка 11 викладаються принципи, що 

визначають ідентифікацію маршрутів ОПР для того, щоб дозволити і 

пілотам, і органам ОПР робити безпомилкове вказування на будь-який 

маршрут без використання географічних координат. В іншому доповненні 

містяться вимоги до покажчиків важливих точок, як вказаних, так і не 

вказаних радіозасобами. Крім зазначеного, Додаток 11 містить доповнення з 

керівним матеріалом щодо низки питань: від організації повітряного 

простору до вимог ОПР до каналів зв'язку «повітря – земля» і встановлення 

та найменування стандартних маршрутів прибуття та вибуття [321]. 

Таким чином, завдяки застосуванню норм, що містяться в Чиказькій 

конвенції 1944 р. і в Додатках до неї, держави здійснюють міжнародно-

правове забезпечення міжнародних повітряних перевезень. 
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2.1.2. Міжнародно-правове забезпечення функціонування основних 

аеронавігаційних зон 

В рамках функціонування Тимчасової міжнародної організації цивільної 

авіації для врахування місцевих умов при розв’язанні проблем, що стояли 

перед світовою цивільною авіацією, ухвалене рішення розділити весь світ на 

10 аеронавігаційних районів (зон). У зв'язку з цим в ході проведення двох 

принципово важливих нарад в жовтні 1945 р. створено 10 регіональних 

організацій забезпечення обслуговування на маршрутах: 

Північноатлантичну, Європейську/Середземноморську, Близькосхідну, 

Карибську організації, організації Південно-Східної Азії, південної частини 

Атлантичного океану, південної частини Тихого океану, північної частини 

Тихого океану, Південної Америки і регіону Африки/Індійського океану. 

Такі організації, до складу яких входили технічні експерти і 

представники держав, вивчали, аналізували та адаптували до відповідних 

географічних районів міжнародні стандарти і практику, та здійснювали 

планування реалізації спеціальних спільних заходів із застосування 

аеронавігаційних засобів у всьому світі. Для узгодження дій держав згодом 

проведена серія регіональних аеронавігаційних нарад, після яких були 

створені регіональні бюро [813]. 

Поява реактивних літаків у 1957-1958 рр. привела до введення значно 

довших ділянок маршрутів міжнародних польотів, багато з яких проходили 

по всій протяжності двох або більше регіонів. Надалі, зі зростанням кількості 

реактивних літаків, виникли типові для усіх регіонів експлуатаційні та 

технічні проблеми. Це, у свою чергу, спричинило необхідність подальшого 

перегляду регіональної структури [787], в результаті якого вся територія 

Землі була розділена Радою ІКAO на 9 аеронавігаційних районів: Африки та 

Індійського океану (AIF); Південно-Східної Азії (SEA); Європейський (EUR); 

Північноатлантичний (NAT); Північноамериканський (NAM); 

Південноафриканський (SAM); регіони Карибського моря (CAR); Близького і 

Середнього Сходу (MID); Тихоокеанський регіон (РАС). 
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Координацію використання аеронавігаційних районів здійснюють 

регіональні бюро ІКАО, які займаються просуванням та моніторингом САРП 

у всіх державах регіональної акредитації для забезпечення безпеки польотів і 

авіаційної безпеки, проводять навчання і надають технічні консультації для 

ефективної реалізації САРП, беручи до уваги розбіжності між державами, 

характеристики повітряного простору та оперативні завдання [570]. Наразі 

регіональних бюро 7: Азійське і Тихоокеанське (APAC), Близькосхідне 

(MID), Західної і Центральної Африки (WACAF), Американське (SAM), 

Північної Америки, Центральної Америки і басейну Карибського моря 

(NACC), Східної та Південної Африки (ESAF), Європейське і 

Північноатлантичне (EUR/NAT) [666]. 

Крім Додатків до Чиказької конвенції 1944 р. для забезпечення 

ефективного функціонування аеронавігаційних зон Рада ІКАО ухвалює 

документи універсальної сфери дії – Процедури аеронавігаційних служб, 

ПАНС (англ. Procedures of Air Navigation Service, PANS). Вони містять 

матеріал великого обсягу, який не отримав статусу САРП або часто 

піддається змінам. ПАНС затверджуються Радою ІКАО та розсилаються 

державам-членам ІКАО як рекомендації, однак часто застосовуються 

активніше, ніж САРП [861, с 101]. Наразі існує чотири документа ПАНС:  

1) «Правила польотів та обслуговування повітряного руху» (нині діє 

видання 2016 р.), що доповнюють вимоги Додатків 2 і 11 до Чиказької 

конвенції [788];  

2) «Здійснення польотів повітряних суден» (чинне видання 2018 р.) 

[789]; 

3) «Скорочення і коди ІКАО» (чинне видання 2016 р.) [790]; 

4) «Додаткові регіональні правила» (нині діє видання 2008 р. [814] з 

наступними змінами), які охоплюють всі аеронавігаційні регіони.  

На аеронавігаційні зони поширюються експлуатаційні та технічні 

керівництва ІКАО, які роз'яснюють CАРП, документи ПAНС і сприяють 

їхньому практичному застосуванню. З-поміж них особливе місце займають 
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Глобальний аеронавігаційний план, ГАНП (чинне п'яте видання охоплює 

період 2016-2030 рр., але оновлюється кожні 3 роки) [271] і Регіональні 

аеронавігаційні плани (РАНП) [275, с. 24]. 

ГАНП на 2016-2030 рр. являє собою комплексний документ, який 

містить основні принципи управління цивільною авіацією, покликані 

сприяти збільшенню пропускної спроможності, зростанню ефективності 

глобальної авіаційної системи, підвищенню рівня безпеки польотів, та 

допомогти регіонам, субрегіонам і державам в підготовці їхніх регіональних і 

національних аеронавігаційних планів. 

До таких принципів належать, серед інших, найвищий пріоритет безпеки 

польотів; багаторівневий підхід до аеронавігаційного планування 

(гармонізація розробки РАНП та національних аеронавігаційних планів); 

впровадження Глобальної експлуатаційної концепції організації повітряного 

руху (GATMOC); здійснення Блокової модернізації авіаційної системи 

(ASBU), застосування модулів та технічних дорожніх карт розвитку 

технологій в аспектах зв'язку, спостереження, навігації, управління 

інформацією та бортового радіоелектронне обладнання; розгляд та оцінка 

аеронавігаційного планування. Програма Блокової модернізації поділена на 

шестирічні етапи реалізації [271, с. 2, 13, 17-19; 507, с. 6]. 

Що стосується РАНП, то вони розробляються шістьма регіональними 

групами ІКАО з планування та впровадження, РГПВ (англ. Planning and 

Implementation regional groups, PIRG) у координації з державами, за 

підтримки регіональних бюро ІКАО і спрямовані на виконання вимог 

аеронавігаційного характеру і відповідного оснащення районів в 

аеронавігаційному відношенні. РАНП містять рекомендації, яких повинні 

дотримуватись держави, розробляючи правила для своїх аеронавігаційних 

служб, щоб такі служби «становили зі службами інших держави адекватну 

інтегральну систему» [978, с. 8]. Наразі діють РАНП Африки та Індійського 

океану (AIF), Європейського регіону (EUR), Близькосхідного регіону (MID), 

Північноатлантичного регіону (NAT), Азії та Тихоокеанського регіону 
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(АРАС), Карибського і Південноамериканського регіону (CAR/SAM) [369; 

426].  

Важливу частину РАНП складають Додаткові регіональні правила 

ІКАО. Вони доповнюють перелік вимог до обладнання та обслуговування 

міжнародної аеронавігації в межах визначеної географічної території, 

закріплений в РАНП, і містять процедури, що полегшують виконання 

польотів через Атлантику, Тихий океан та інші регіони світу, зокрема 

інструкції з виконання польотів на аеродромах або тією чи іншою трасою в 

певному регіоні. Положення Додаткових регіональних правил стосуються 

наступних питань: 

– правила польотів (вимоги, необхідні для отримання дозволів на 

виконання польотів за ПВП у встановлених частинах вузлових 

диспетчерських районів окремих аеродромів, які обслуговують міжнародні 

польоти; вказівки на можливість здійснення польотів за ППП при їхньому 

виконанні вище ешелону польоту; порядок зміни ешелону польоту; класи 

повітряного простору для консультативного ОПР); 

– плани польотів (зміст загальних положень, положень про організацію 

потоків повітряного руху плану польоту, строки його подання, порядок 

подання повторюваного плану польоту); 

– засоби зв'язку (використання зв'язку «повітря – земля» і передача 

донесень в польоті, обов'язковість наявності на борту визначеного 

радіообладнання, зв'язку «диспетчер – пілот» по лінії передачі даних 

(CPDLC) і мовного супутникового зв'язку (SATCOM), використання 

авіаційної рухомої та фіксованої служби, каналів радіозв'язку та радіочастот); 

– навігація (характеристики засобів навігації; використання скороченого 

мінімуму вертикального ешелонування (RVSM)); 

– спостереження (вимоги до наявності та використання вторинної 

оглядового радіолокатора (ВОРЛ), режиму S ВОРЛ, Бортових систем 

попередження зіткнень (БСПС), Контрактного автоматичного залежного 
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спостереження (ADS-C), Радіомовного автоматичного залежного 

спостереження (ADS-B)); 

– обслуговування повітряного руху (порядок отримання диспетчерських 

дозволів; ешелонування і встановлення мінімального ешелону польоту; 

маршрути організації повітряного руху; здійснення польотів на аеродромі; 

правила, що стосуються RNAV, RNP, MNPS і RVSM; координація ОПР, 

Польотно-інформаційне обслуговування (FIS); використання служби 

аварійного оповіщення); 

– контроль за безпекою польотів (процедури, що стосуються 

оперативних бічних зміщень (ПОБЗ), контроль за повітряним простором); 

– організація потоків повітряного руху, ОППР (забезпечення, 

застосування, звільнення від виділення слотів ОППР, контроль за слотами 

вильоту, публікація інформації про заходи ОППР); 

– спеціальні правила (порядок аварійного зниження; порядок дій в 

надзвичайних обставинах, включаючи розворот на протилежний курс, 

відмову зв'язку «повітря – земля», погіршення характеристик або відмову 

системи RNAV, втрати навігаційних характеристик у вертикальній площині, 

необхідних для застосування RVSM, відхилення від маршруту; порядок 

міжрегіональної взаємодії щодо польотів повітряних суден, не затверджених 

до польотів з RVSM); 

– пошук і рятування (обов'язки міжнародної авіації загального 

призначення); 

– метеорологія (спостереження і донесення з борту повітряних суден); 

– служби аеронавігаційної інформації (адресування і розсилка 

повідомлення авіаперсоналу (NOTAM), інформація на аеронавігаційних 

картах) [814]. 
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2.1.3. Міжнародна договірна практика держав із забезпечення 

функціонування повітряних трас 

Додаток 2 «Правила польотів» до Чиказької конвенції (нині діє видання 

2016 р.) визначає, що повітряна траса являє собою контрольований 

повітряний простір (або його частину) у вигляді коридору. Водночас, 

вживається поняття «маршрут ОПР», під яким розуміють встановлений 

маршрут, призначений для спрямування потоку руху з метою забезпечення 

ОПР. При цьому вказано, що поняття «маршрут ОПР» використовується для 

позначення у відповідних випадках повітряної траси (виділено мною – авт.), 

консультативного маршруту, контрольованого чи неконтрольованого 

маршруту, маршруту прибуття або вильоту тощо [847, с. 17, 20]. За 

детальнішим визначенням «повітряна траса – це диспетчерський район або 

його частина, що є коридором у повітряному просторі, обмеженим за 

висотою та шириною, призначеним для безпечного виконання польотів 

повітряними суднами і забезпеченим аеродромами, засобами навігації, 

контролю та керування повітряним рухом" [128]. 

Міжнародні повітряні траси (МПТ) встановлюються для виконання 

польотів з метою забезпечення регулярних повітряних сполучень між 

містами, розташованими в різних державах. ІКАО готує проекти 

міжнародних повітряних трас і розсилає їх державам за регіональною 

ознакою. Після цього держави регіону укладають відповідні міжнародні 

договори, які надходять до Ради ІКАО для публікації і набувають чинності 

[217, с. 60].  

Держави можуть укладати спеціальні договори про спільні дії з 

обслуговування повітряних польотів у деяких районах міжнародного 

повітряного простору. Вони визначають МПТ як маршрути ОПР і 

дозволяють уникати конфліктних ситуацій з приводу міжнародних польотів. 

При цьому зазначені міжнародні договори не створюють у держав-учасниць 

суверенних прав на відповідні простори та не можуть перешкоджати 

повітряним суднам інших держав користуватися цими районами [130, с. 132]. 
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Повітряний кодекс СРСР 1983 р. містив статтю 69 «Повітряні траси і 

аеропорти (аеродроми) для міжнародних польотів», якою було передбачено, 

що польоти іноземних повітряних суден у повітряному просторі СРСР 

здійснюються тільки по встановлених міжнародних повітряних трасах, якщо 

радянськими компетентними органами не встановлено інший порядок. 

Переліки міжнародних повітряних трас і аеропортів (аеродромів), відкритих 

для міжнародних польотів, затверджувались Радою Міністрів СРСР [28].  

У ПКУ 2011 р. застосовується поняття «повітряна лінія», що 

визначається як маршрут польотів між погодженими пунктами для 

здійснення повітряних перевезень (п. 77 ч. 1 ст. 1) [159]. Міжнародні 

маршрути польотів між Україною та іншими державами встановлюються 

міжнародними договорами про повітряні перевезення. Наприклад, згідно із 

Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туреччини про 

повітряне сполучення 2011 р. «договірна лінія» означає регулярне 

міжнародне повітряне сполучення за маршрутом, встановленим у додатку до 

цієї Угоди, що здійснюється з метою перевезення пасажирів, вантажу та 

пошти, окремо чи комбіновано (п. «с» ст. 1). Відповідно до ст. 2 кожна 

сторона надає іншій стороні права, передбачені цією Угодою, з метою 

здійснення регулярних міжнародних повітряних перевезень за маршрутами, 

встановленими в Додатку до Угоди. У Додатку пунктами на території 

України, згідно цими маршрутами, визначені Київ, Дніпро, Одеса, Донецьк, 

Харків, Львів, на території Туреччини – Стамбул, Анкара; передбачений 

вільний вибір проміжних пунктів та пунктів за межами [231]. 

Принциповою умовою для відкриття МПТ є наявність на маршруті 

необхідних радіонавігаційних засобів спостереження і зв'язку. Залежно від 

радіолокаційного покриття ширина повітряної траси може становити 10 або 

20 км: 10 км при використанні системи спостереження ОПР, 20 км – без неї. 

Дані коридори необхідні для можливості здійснення маневру при 

надзвичайній ситуації (так звані «простір безпеки» або «буферна зона») [63, 

с. 32-38]. Згідно з рекомендаційними положеннями Додатка 11 
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«Обслуговування повітряного руху» до Чиказької конвенції на ділянці 

повітряної траси, що проходить в межах міжнародного повітряного простору, 

організовує і забезпечує ОПР держава, в РПІ якої знаходиться ця ділянка (п. 

2.1. 2 Додатка 11) [321, с. 35]. 

Класифікація МПТ здійснюється залежно від оснащення і 

обслуговування, передбачаючи поділ МПТ на контрольовані (Controlled 

airways – ATCS), консультативні (Advisory routes – ATAS) та льотно-

інформаційні (Flight information routes – FIS). Стосовно перших держави 

контролюють рух повітряних суден за встановленими маршрутами з метою 

запобігання зіткнень між ними [63, с. 32-38]. Відповідно до Додатка 2 до 

Чиказької конвенції мова йде про повітряний простір певних розмірів, в 

межах якого забезпечується диспетчерське обслуговування відповідно до 

класифікації повітряного простору [848, с. 19]. Контрольований повітряний 

простір ОПР ділять на класи A, B, C і D, як зазначено в п. 2.6 Додатка 11 до 

Чиказької конвенції. Класи визначені в залежності від дозволу на ділянках 

повітряного простору польотів за ППП та/або ПВП, забезпечення повітряних 

суден диспетчерським обслуговуванням або консультативним 

обслуговуванням, їхнє ешелонування відносно інших повітряних суден 

(ешелонування є основним засобом запобігання зіткненням), отримання 

інформації про рух щодо інших повітряних суден (всього їх сім: від класу 

«А» до класу «G») [321, с. 38]. 

Консультативні МПТ передбачають консультативне обслуговування, з 

наданням державою польотної інформації і обслуговуванням 

диспетчерською службою з метою оптимального ешелонування і 

розосередження в даному районі повітряних суден, що виконують польоти за 

планами польотів за приладами [847 с. 19]. На льотно-інформаційних МПТ 

дозволяються польоти за ППП та/або ПВП. Повітряним суднам надається 

інформація про погоду, умови на аеродромах, інші повітряні судна в районі 

польоту, інша інформація, важлива для безпеки польоту [703, с. 3].  
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Крім того МПТ класифікують за територіальним розташуванням, 

поділяючи їх на траси нижнього повітряного простору (МПТ НПП) і траси 

верхнього повітряного простору (МПТ ВПП), щодо яких здійснюється тільки 

льотно-інформаційне обслуговування польотів [762, с. 176].  

Однією з найсерйозніших сучасних практичних проблем, пов’язаних із 

використанням МПТ, є проблема забезпечення міжнародної аеронавігації над 

Чорним морем. Над Кримом і безпосередньо прилеглою до нього ділянкою 

Чорного моря немає МПТ, але кілька МПТ пролягає над центральною 

частиною моря [9; 63].  

У зв’язку із анексією Криму Росією у березні 2014 р. Україна здійснила 

закриття аеропортів у Криму та регіонального центру РПІ в Сімферополі. 

Управління РПІ взяли на себе диспетчери українських центрів в Одесі та 

Дніпропетровську (нині – Дніпро) [9].  

Міжнародні організації заявили про закриття повітряного простору над 

територією Криму [163, с. 2; 568]. Попри це, авіакомпанії з РФ здійснюють 

рейси у Крим з території РФ [698].  

З іншого боку, у Бюлетені ЄAAБ 2016 р. підтверджено, що два 

маршрути – L851 та M856, – які проходять через інші ділянки повітряного 

простору (розташовані над західною частиною Чорного моря, у зоні 

відповідальності України) є придатними для планування польотів усіма 

авіакомпаніями. При їхньому використанні слід звертатись до необхідної для 

польотів інформації, яку надає Україна [551]. З метою нормалізації 

повітряного руху в цьому районі було здійснено низку технічних та 

експлуатаційних заходів, випробувань, перетворень. У результаті для 

секторів Одеського та Дніпровського центрів організації повітряного руху 

були ухвалені нові спеціальні умови і процедури планування польотів, які 

набули чинності 27.08.2015 р. У 2017 р. [63, с. 32-38]. Євроконтроль 

підтвердив, що Державне підприємство обслуговування повітряного руху 

України здійснює ОПР належним чином і не має технічних проблем [714, 

с. 1]. 
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У зв’язку із захопленням РФ радіочастотного спектру України, 

використанням не за призначенням аварійної частоти, несанкціонованим 

виходом сторонніх осіб в радіоефір на робочих частотах, Україна офіційно 

звинувачує РФ в порушеннях нею норм міжнародного права, зокрема 

Європейського аеронавігаційного плану, Додатка 2 «Обслуговування 

повітряного руху», Додатка 11 «Правила польотів» та Додатка 15 «Служби 

аеронавігаційної інформації» до Чиказької конвенції [63, с. 32-38]. 

Позиція РФ ґрунтується на твердженнях про технічні проблеми, які 

нібито має Україна щодо контролю над повітряним простором над Кримом і 

Чорним морем, і буцімто неправомірністю забезпечення Державним 

підприємством обслуговування повітряного руху України (Украерорухом) 

аеронавігації над Чорним морем із Дніпровського та Одеського центрів 

організації повітряного руху [77, с. 32-38].  

Ситуація ускладнилась у 2014 р. після початку агресії РФ проти України 

і введення ЄС, США та низкою інших держав санкцій проти РФ. Зокрема, 

30.07.2014 р. ЄС застосував санкції проти російської авіакомпанії 

«Доброльот», 12.09.2014 р. – проти «Об’єднаної авіабудівельної корпорації» 

[941]. У серпні 2014 р. прем’єр-міністр РФ Д. Медведєв заявив про готовність 

РФ «заборонити використання повітряного простору РФ для транзитних 

рейсів європейських і американських авіакомпаній в Азійсько-

Тихоокеанський регіон» [63, с. 36]. Однак ці погрози донині не втілені у 

життя. 

Ще одне питання, яке слід розглянути у контексті дослідження 

правового забезпечення функціонування міжнародних повітряних трас, це 

використання транссибірських повітряних трас для перевезень між пунктами 

у Європі та Азії. Це значно скорочує відстань і, відповідно, час та витрати на 

польоти. У 1968 р. Рада Міністрів СРСР ухвалила Постанову «Про відкриття 

на території СРСР міжнародної повітряної траси через Сибір» [149], а у 1983 

р. – Постанову «Про відкриття на території СРСР міжнародних повітряних 

трас для безпосадкових польотів іноземних повітряних суден через Сибір», 
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де було визначено перелік трас, а виконання безпосадкових польотів на них 

дозволялось на основі взаємності повітряним суднам держав, з якими 

укладені відповідні угоди [150]. 

У міжурядові угоди СРСР про повітряне сполучення (з Данією [212], 

Швецією [213], Японією [209] та іншими державами) були внесені 

положення про експлуатацію повітряних ліній, що проходять через Сибір, на 

умовах пульних угод «Аерофлоту» з призначеними перевізниками 

договірних держав. Відповідно до пулів здійснювався збір доходів від 

перевезень, які пропорційно розподілялися між сторонами. Ця практика 

виявилась економічно невиправданою і пізніше іноземні авіакомпанії стали 

сплачувати «Аерофлоту» роялті, купуючи у нього невикористані 

«Аерофлотом» передбачені угодами права на виконання рейсів, і, таким 

чином, збільшувати кількість власних безпосадкових рейсів. Ці положення 

продовжили діяти і після припинення існування СРСР [131].  

Що стосується сучасної практики, то відповідно до міжнародних 

договорів РФ про повітряне сполучення, якими іноземним авіапідприємствам 

надане право на польоти транссибірським маршрутом, російські 

авіапідприємства мають додаткові права на перевезення пасажирів і вантажів 

між територіями договірних держав і третіх держав [23, с. 124, 127]. Так, 

згідно з Угодою про повітряне сполучення між РФ і Францією 2001 р. 

французькі авіапідприємства мають право виконувати перевезення 

транссибірським маршрутом між Парижем і різними пунктами в Японії та 

КНР. Російські авіапідприємства, своєю чергою, користуються правами на 

перевезення між усіма пунктами на наступних маршрутах: «Токіо – Москва – 

Париж», «Сеул – Пекін – Москва – Париж», «Пекін або Шанхай – Москва – 

Париж», «Тайбей – Москва – Париж», «Гонконг – Москва – Париж» [211]. 

У 2006 р. представники Міністерства транспорту РФ та Європейської 

Комісії узгодили текст документу «Принципи модернізації існуючої системи 

використання транссибірських маршрутів». Планувалось змінити порядок, 

що ґрунтується на тимчасових дозволах, які видає Міністерство транспорту 
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РФ і які, відповідно, періодично необхідно продовжувати [197]. Однак ці 

плани не були реалізовані, певною мірою через набуття чинності 

Директивою №2008/101/ЄC про комплексне запобігання та контроль 

забруднень, що змінює Директиву №2003/87/ЄC шляхом включення 

авіаційної діяльності в Систему торгівлі викидами в межах Європейського 

Союзу (СТВ ЄС) [536, с. 3-21]. Вона передбачила обов’язок російських 

авіакомпаній, з-поміж інших, купувати квоти на викиди і, відповідно, 

перераховувати в бюджет ЄС екологічні платежі [15]. 

Виходячи з викладеного вище, можна вести мову про вироблені загальні 

універсальні міжнародно-правові стандарти забезпечення функціонування 

повітряних трас у рамках міжнародної аеронавігації. 

  

2.2. Особливості регіональних моделей правової регламентації 

міжнародних повітряних перевезень. 

 

2.2.1. Розвиток регіональних правових механізмів ЄС у сфері 

міжнародних повітряних перевезень. 

Формування сучасної системи міжнародно-правового регулювання 

відносин у сфері повітряних перевезень в рамках Європейського Союзу 

відбувалось з 1987 р. [399, с.3]. У 1992 р. був створений єдиний європейський 

авіаційний ринок, а з 1.04.1997 р. встановлений режим «відкритого неба» в 

європейському повітряному просторі, який дозволив авіакомпаніям держав 

ЄС безперешкодно здійснювати рейси і каботаж всередині регіону [135, с. 

19]. Введено принципи вільного ціноутворення на повітряні перевезення, 

уніфіковане застосування технічних специфікацій для придбання 

авіаустаткування і систем організації повітряного руху, стандартизовані 

вимоги щодо видачі ліцензії експлуатанта авіакомпаніям ЄС, надана свобода 

встановлення пасажирських тарифів без затвердження органами влади 

держав [105, с. 268].  
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До аcquis communautaire ЄС у цій сфері належить Регламент 

№2407/92/ЄС про ліцензування авіаперевізників [495, с. 1-7], Регламент 

№2408/92/ЄС про доступ до маршрутів [496, с. 8-14], Регламент 

№2409/92/ЄС про затвердження тарифів [497, с. 15-17] (ці акти діяли до 2008 

р.), регламенти №2410/92/ЄC [498] та №2411/92/ЄC [499] про конкуренцію в 

галузі авіаційного транспорту, які діяли до 2008 р. та 2004 р. відповідно. 

Регламент №2407/92/ЄС передбачав встановлення єдиних специфікацій 

(технічних вимог) та критеріїв ліцензування перевізників, надання 

Співтовариством спеціального сертифікату для повітряного транспорту. 

Перевізники мали забезпечити страхування відповідальності у разі нещасних 

випадків стосовно пасажирів, їхнього багажу, вантажів, пошти та третіх осіб. 

Будь-яка авіакомпанія, яка відповідає загальним критеріям безпеки, 

національної приналежності та придатності, отримала право на отримання 

ліцензії на роботу в будь-якій державі ЄС. Скасовані обмеження на 

діяльність чартерних авіаліній та обмеження на кількість продажів одних 

лише місць у повітряному судні, без надання інших послуг. Нарешті, 

встановлені окремі правила для діяльності авіакомпаній, які експлуатують 

легкі повітряні судна [495, с. 1-7].  

Регламент №2408/92/ЄC містив правила про повний доступ авіакомпаній 

до всіх маршрутів між державами-членами та право надавати сьому та 

восьму «свободи повітря». Норми ст. 6 передбачили гарантії забезпечення 

надання нових послуг міжрегіональних перевезень, а ст. 10 – заборону 

обмежувати провізну ємність, за винятком наявності підстав екологічного 

характеру та/або тих, що пов’язані з повітряним рухом [496, с. 8-14].  

Відповідно до Регламенту №2409/92/ЄС авіакомпанії ЄС отримали 

можливість встановлювати власні тарифи на послуги як в межах, так і між 

державами-членами, що підлягали гарантіям проти недобросовісного 

ціноутворення (включаючи повідомлення Європейській Комісії). 

Регламентом №2410/92/ЄС внесено зміни до Регламенту №3875/87/ЄЕС 

щодо порядку застосування правил конкуренції до підприємств повітряного 
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транспорту, а Регламентом №2411/92/ЄС – зміни до Регламенту 

№3936/87/ЄЕС щодо застосування Маастрихтського договору про 

Європейський Союз 1992 р. до певних категорій угод та узгодженої практики 

у сфері повітряного транспорту [423, с. 7]. 

У 2015 р. Європейська Комісія ухвалила Авіаційну стратегію для 

Європи (Aviation Strategy for Europe), що передбачає відкриття нових ринків 

у результаті ухвалення ЄС нових міжнародних договорів у сфері авіації; 

входження на ринки, що розвиваються, шляхом підвищення рівня послуг, 

розширення інвестиційних можливостей у відносинах з третіми державами; 

усунення обмежень щодо провізної ємності, кількості польотів тощо; 

підтримання високих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів у ЄС; 

застосування підходів, орієнтованих на ефективність цивільної авіації [447]. 

У ході реалізації Стратегії ЄС переглянув нормативно-правову базу, що 

регулює відносини у сфері авіаційної безпеки. Ухвалено Регламент 

№2018/1139 про спільні правила у сфері цивільної авіації та створення 

Європейської агенції з авіаційної безпеки (ЄААБ) [821], метою якого є 

безпечна експлуатація безпілотних повітряних суден, надання ЄААБ 

координуючої ролі у забезпеченні кібербезпеки і більших повноважень в 

охороні довкілля, проведенні наукових досліджень та розробок, а також 

міжнародній співпраці [781]. У квітні 2019 р. ухвалено Регламент про захист 

конкуренції у сфері повітряного транспорту, який надає Європейській Комісії 

повноваження проводити розслідування та вживати фінансових чи 

оперативних заходів, якщо авіакомпанія, яка не є авіакомпанією держави-

члена ЄС, спотворює ринок, що спричинило або явно загрожує завдати 

шкоди повітряному сполученню в ЄС [823]. 

Впродовж останнього року були завершені переговори про укладення 

угод про повітряне сполучення ЄС з Катаром, Тунісом, Вірменією та Китаєм, 

переговори з АСЕАН і Японією близькі до завершення, а з Туреччиною, 

Азербайджаном і Оманом вони тривають. Реалізація існуючих угод з США, 

Канадою, Швейцарією, Ізраїлем, Йорданією, Грузією, Марокко і Молдовою 



 

135 

 

 

забезпечила появу нових 500 рейсів між державами ЄС та іншими 

державами, і зниження вартості авіаквитків [421].  

У 1999 р. Європейська Комісія запропонувала амбітний проект 

реформування регулювання використання повітряного простору шляхом 

запровадження так званого «Єдиного європейського неба», ЄЄН [708]. ЄЄН 

ґрунтується на неспівпадінні зон відповідальності за аеронавігайціне 

забезпечення з кордонами суверенного простору держав ЄС, являє собою 

перехід до організації використання повітряного простору на 

загальноєвропейському рівні, створення системи функціональних блоків 

повітряного простору Європи в залежності від потоків повітряного руху [204, 

с. 146-148]. 

Створена в рамках реалізації ЄЄН система нормативно-правових актів 

переважно технічного характеру (Регламент №549/2004 про рамки 

запровадження ЄЄН [815, с. 1-9], Регламент №551/2004 про організацію та 

використання повітряного простору в рамках ЄЄН [817, с. 20-25], Регламент 

№1315/2007 про нагляд за безпекою повітряного руху [439, с. 16-22], 

Регламент №73/2010 про вимоги щодо якості аеронавігаційної інформації, 

що стосується ЄЄН [440], Регламент №677/2011 про детальні правила 

виконання функцій Європейської мережі управління повітряним рухом [442, 

с. 1], Регламент №390/2013 про ефективність схеми аеронавігаційних послуг 

та виконання функцій мережі [438]) забезпечує регулювання відносин щодо 

надання аеронавігаційних послуг, організації та використання повітряного 

простору та оперативної сумісності Європейської мережі управління 

повітряним рухом.  

Метою зазначених актів є забезпечення реалізації принципів безпеки 

авіаційних перевезень та регулювання використання повітряного простору на 

основі мережі руху повітряних суден [420. С. 1]; гнучкого використання 

повітряного простору, що дозволяє розвивати тісне співробітництво між його 

військовими і цивільними користувачами; забезпечення однакових правил 

гри на спільному ринку; модернізації регуляторного середовища, 
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спрямованої на узгоджене і безпечне управління повітряним рухом; 

зменшення затримок та скорочення витрат, пов'язаних з наданням послуг; 

охорони навколишнього середовища, зокрема контролю за шкідливими 

викидами [205, с. 147].  

У 2008 р. були скасовані регламенти №2407/92/ЄC, №2408/92/ЄC та 

№2409/92/ЄC, а їхні положення, дещо модернізовані, увійшли в єдиний 

Регламент про повітряні перевезення (Регламент №1008/2008/ЄC), який 

набув чинності 1.11.2008 р. [816]. Ним встановлені загальні правила надання 

повітряних транспортних послуг в ЄС. Регламент №1008/2008/ЄC охоплює 4 

сфери: ліцензування авіаперевізників ЄС, зокрема надання ліцензій на 

експлуатацію та лізинг повітряних суден, прозорість ціноутворення, 

зобов'язання з надання послуг споживачам, розподіл повітряного руху між 

аеропортами.  

Зокрема, встановлені єдині критерії надання та збереження дійсності 

ліцензій авіакомпанії в ЄС, дозволено лізинг повітряних суден, 

зареєстрованих в ЄС. Лізинг інших повітряних суден можливий лише за 

особливих обставин, наприклад, для задоволення потреб сезонного 

характеру. Прозорість ціноутворення, своєю чергою, означає, що 

авіакомпанії можуть вільно встановлювати ціну на свої повітряні 

перевезення в межах території ЄС, але споживачі повинні бути 

проінформовані про ці умови заздалегідь і не зазнавати жодної 

дискримінації.  

Що стосується зобов'язань з надання послуг споживачам, то кожна 

держава ЄС може покласти такі зобов'язання стосовно регулярних 

повітряних маршрутів між аеропортами на території ЄС та іншими 

аеропортами, що обслуговують периферійний регіон, регіон розвитку чи 

недостатньо транспортно розвинений регіон в межах території ЄС. Для цього 

необхідно, щоб надання мінімального набору транспортний послуг на цих 

маршрутах вважалося життєво важливим для економічного та соціального 

розвитку регіонів, які обслуговують аеропорт. При цьому держави ЄС 
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можуть регулювати розподіл повітряного руху між аеропортами на 

принципах об’єктивності, пропорційності та прозорості [768]. 

Близько 15 останніх років ЄЄH поширюється за межі кордонів ЄС. 

Важливим етапом його реалізації стало підписання в 2006 р. Угоди про 

створення Європейської спільної авіаційної зони між ЄС та його державами-

членами і сусідніми державами. Загалом, учасницями Угоди наразі є 

Норвегія, Ісландія, Чорногорія, Сербія, Македонія, Албанія, Боснія і 

Герцеговина, Косово, Грузія, Молдова [445; 446]. Угода поширює дію ЄЄН 

на ці десять держав, дозволяє будь-якій з авіакомпаній держав-учасниць 

Угоди здійснювати польоти в будь-яку державу-учасницю Угоди без жодних 

обмежень [205, с. 146]. 

Інституційні рамки ЄЄН передбачені Регламентом №549/2004, в якому 

містяться норми про призначення в кожній державі наглядових органів, 

незалежних від операторів авіаційних послуг; утворення Комітету Єдиного 

неба для надання допомоги Європейській Комісії та забезпечення належного 

врахування інтересів всіх категорій користувачів; покладення на 

Консультаційний орган авіаційної промисловості обов’язків допомагати 

Європейській Комісії у технічних питаннях впровадження ЄЄН [815, с. 1-9]. 

Євроконтроль (Європейська організація з безпеки аеронавігації) сприяє 

належному щоденному управлінню повітряним рухом в Європі, надає 

централізовані послуги, виконує функції управління мережею реалізації 

ЄЕН, координує зусилля з реагування на кризові ситуації щодо повітряних 

перевезень в Європі [694, с. 2-3]. 

Європейська Комісія несе відповідальність за аналіз ситуації у сфері 

повітряних сполучень з метою вдосконалення надання аеронавігаційних 

послуг; надає допомогу операторам послуг; вдосконалює процес взаємодії 

між користувачами повітряного простору, операторами аеронавігаційних 

послуг та аеропортами; сприяє застосуванню найкращої практики у сфері 

повітряних сполучень, включаючи підвищення рівня безпеки, ефективності 

та інституційного потенціалу [815, с. 1-9]. Для сприяння повноцінний 
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реалізації ЄЄН ухвалена та виконується наразі Програма досліджень з 

організації повітряного руху (ПДОПР) [876, с. 2]. 

Попри загальну успішність, на шляху впровадження ЄЄН ЄС 

зіштовхується із низкою проблем. Так, Е. де Вріз вказує на надмірну 

фрагментацію ЄЄН в сенсі інституційних механізмів, правового 

регулювання, статусу повітряного простору, кількості постачальників послуг. 

Виконання ПДОПР не забезпечило короткострокового поліпшення 

продуктивності постачальників послуг, стимулювання реальних інновацій, 

дефрагментації та якісних змін структури повітряних перевезень [514, с. 2]. 

Донині домогтись вдосконалення системи міжнародних авіаперевезень в 

ЄС наразі вдалось лише частково. Прикладом є запровадження так званого 

«Повітряного простору з вільним маршрутом» (англ. Free Route Airspace, 

FRA), в межах якого споживачі послуг авіаперевезень зможуть вільно 

планувати маршрут між визначеними «точкою входу» і «точкою виходу», з 

можливістю використання проміжних зупинок, без врахування мережі 

авіадиспетчерського обслуговування, але в залежності від доступності 

конкретної послуги [581, с. 1]. Інші шляхи вдосконалення перевезень – 

запровадження нових технічних систем та створення віртуальних 

інформаційних центрів; розвиток мережі диспетчерів повітряного руху 

ЄААБ, відповідальних за безпечні, впорядковані та швидкі повітряні 

перевезення; підвищення продуктивності обслуговуючого персоналу [514, 

с. 2]. 

ЄС звинувачують у тому, що зосередження на питаннях конкуренції та 

скорочення витрат йде на шкоду аспектам забезпечення зайнятості, рівня 

обслуговування та безпеки. На практиці, з-поміж іншого, це проявляється у 

затримках рейсів, як у ЄС у 2018 р. зросли більш ніж удвічі порівняно з 2017 

р., оскільки авіакомпанії та авіадиспетчери не досягли цільових показників 

ефективності ЄС. Одна з причин – фрагментарність контролю над 

повітряним простором і відсутність єдиної загальноєвропейської системи у 

цій сфері [882]. 
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М. Фінгер виділяє кілька вимірів труднощів реалізації ЄЄН. Зокрема, він 

вказує, що інституційні проблеми полягають у задіянні надто великої 

кількості учасників, перетині їхніх обов'язків і ролей; вертикальній 

координації відносин стосовно повітряних перевезень, що перетворюється на 

de facto регулювання; невідповідності між технологічними можливостями та 

інституційними механізмами. До правових проблем належать відсутність 

норм, які б регулювали низку аспектів відносин щодо повітряних перевезень, 

невизначеність змісту частини принципів у цій сфері, проблеми застосування 

антимонопольного законодавства, брак пріоритетів для суспільства щодо 

повітряних сполучень, невизначеність ролі і правового статусу інформації, 

яка стосується міжнародних авіаційних перевезень [584, с. 2-6]. 

М. Баумгартнер вказує на брак у держав ЄС спільного бачення шляхів 

розвитку правового регулювання міжнародних повітряних перевезень, 

складність і негнучкість нормативної основи у цій сфері [401, с.5]. 

До можливих шляхів розв’язання цих проблем науковці відносять 

спрощення інституційних рамок, чіткий розподіл ролей та відповідальності 

суб'єктів відносин у сфері цивільної авіації; здійснення послідовно 

встановлення цінностей держави і суспільства, визначення цілей політики та, 

нарешті, створення системи правового регулювання; розвиток правового 

регулювання використання та управління інформацією, реформування 

системи ціноутворення на авіаційні послуги, включаючи інтерналізацію 

зовнішніх факторів [584, 2-6]. 

Досить суттєві негативні наслідки для цивільної авіації в Європі може 

мати вихід Сполученого Королівства з ЄС [417]. Враховуючи це, у червні 

2018 р. Уряд Сполученого Королівства представив концепцію «Рамки 

майбутнього партнерства між Сполученим Королівством та ЄС у сфері 

транспорту», в якій висловлене прагнення забезпечити лібералізований 

доступ до ринку повітряних перевезень, право авіакомпаній Сполученого 

Королівства та ЄС надавати послуги з перевезень на рівних умовах (включно 

із сьомою і дев’ятою «свободами повітря»), зберегти і надалі посилити 
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співпрацю у сфері авіаційної безпеки, безпеки польотів та управління 

повітряним рухом [596, с. 6, 13]. 

Сполучене Королівство перестає бути учасником ЄЕН, але висловлює 

бажання зберегти членство у ЄААБ. Навіть після виходу з ЄС Сполучене 

Королівство буде продовжувати виконувати міжнародні зобов'язання щодо 

аеронавігаційного забезпечення відповідно до САРП ІКАО, і залишиться 

повноправним членом Євроконтролю [761]. У лютому 2019 р. Європейська 

Рада та Європейський Парламент узгодили проект регламенту, спрямованого 

на продовження строку дійсності деяких сертифікатів безпеки на 9 місяців. 

Проект охоплює сертифікати безпеки для обладнання, видані фізичним та 

юридичним особам, які мають основне місце діяльності у Сполученому 

Королівстві, а також сертифікати, видані центрам авіаційної підготовки. 

Британські авіакомпанії будуть мати 9 місяців для того, щоб отримати 

сертифікати безпеки ЄС, якщо не буде укладена угода про вихід 

Сполученого Королівства з ЄС. У разі необхідності Комісія продовжить цей 

період [792]. 

Ще однією проблемою є те, що згідно із законодавством ЄС для 

отримання права на перевезення між державами-членами ЄС більшість акцій 

авіакомпаній мають належати громадянам цих держав. Авіаперевізники 

Сполученого Королівства не будуть відповідати даній вимозі. Низка 

авіакомпаній, зокрема IAG (власник British Airways і Iberia), не представила 

своїх планів щодо дотримання вказаних правил ЄС щодо власності після 

виходу Сполученого Королівства [924]. 

 

2.2.2. Особливості правового забезпечення міжнародних повітряних 

перевезень в регіоні Південної та Латинської Америки 

Підходи держав Латинської Америки до регулювання повітряних 

перевезень суттєво відрізняються. Деякі держави (Чилі, Уругвай, Парагвай) 

ведуть відкриту транспортну політику, Колумбія, Гайана, Перу, Болівія та 

Суринам – помірно гнучку політику, Аргентина та Венесуела – 
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обмежувальну [928, с. 3]. Це впливає на зміст міжнародного договірно-

правового режиму повітряних перевезень у латиноамериканському регіоні, 

сформованого в рамках функціонування інтеграційних утворень, зокрема 

Карибського Співтовариства та Андського Співтовариства, а також 

спеціалізованих регіональних організацій, таких як Латиноамериканська 

комісія цивільної авіації, ЛАКАК (англ. Latin-American Civil Aviation 

Commission, LACAC). Втім, спільною метою держав регіону є активізація 

повітряних перевезень, розвиток міжнародних зв’язків і туризму, збільшення 

можливостей і переліку послуг з вантажних перевезень, підвищення рівня 

транспортних послуг, створення нових робочих місць, застосування різних 

схем, спрямованих на забезпечення перевезень між невеликими і 

віддаленими населеними пунктами регіону Латинської Америки [974, с. 20-

21].  

У 1991 р. Болівія, Чилі, Колумбія, Еквадор і Перу започаткували 

Програму «Андське відкрите небо»: глави держав Андського пакту 

(основоположного договору Андського Співтовариства, укладеного у 1969 

р.) [353] підписали відповідний акт – Рішення №297 «Інтеграція повітряного 

транспорту в Андському субрегіоні». Програма «Андське відкрите небо» 

забезпечила надання авіаперевізникам держав субрегіону необмежені права 

щодо третьої – п'ятої «свобод повітря», які стосуються регулярних 

пасажирських, вантажних та нерегулярних вантажних перевезень без 

обмеження призначень, провізної ємності і частоти польотів. 

У досвіді андських держав привертає увагу факт лібералізації 

ціноутворення – тарифи встановлювала держава початку перевезення. 

Цікаво, що нерегулярні повітряні сполучення були автоматично дозволені 

між пунктами, між якими не здійснюються регулярні перевезення. Таким 

чином, політика «відкритого неба» сприяла активізації повітряних перевезень 

і розвитку комерційних авіаперевізників. Водночас, конкурентна боротьба 

привела до ліквідації дрібніших авіаперевізників [105, с. 266]. 
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Нині режим «відкритого неба» між державами Андського пакту 

передбачає необмежене використання третьої – п'ятої «свобод повітря», 

скасування обмежень провізної єдності, визначення тарифів державами 

вильоту повітряних суден, множинне призначення авіакомпаній [855, с. 288]. 

У 1996 р. Аргентина, Бразилія, Уругвай і Парагвай як держави Меркосур 

–Спільного ринку держав Південного конусу (ісп. Mercosur (Mercado Comun 

del Sur)) – митного союзу, який функціонує відповідно до Асунсьйонського 

договору 1991 р. [839], уклали Форталезьку угоду. Цей субрегіональний 

міжнародний договір спрямований на лібералізацію повітряних перевезень 

між державами-членами Меркосур, створення систем надання транспортних 

послуг на маршрутах, які не підпадають під дію чинних двосторонніх угод, 

надання і реалізацію прав, передбачених п'ятою і шостою «свободами 

повітря». 

Угода передбачає множинне призначення авіакомпаній, але покладає на 

них зобов’язання виконувати юридичні вимоги держави, що здійснює 

призначення. Додаток 1 до Угоди 1996 р. дозволяє авіакомпаніям визначати 

частоту польотів та тип повітряних суден, але уповноважені органи держав у 

сфері цивільної авіації можуть ухвалювати рішення, спрямовані на 

уникнення надлишку провізної ємності. 

Крім того, Форталезька угода встановила режим визначення тарифів 

державами вильоту повітряних суден, при можливості їхнього перегляду 

спеціалізованим інституційним механізмом, Радою авіаційних органів 

держав-членів Меркосур, у разі, якщо будь-яка з держав-членів вимагає 

такого перегляду. Спори між державами, що можуть виникнути з питань 

застосування Угоди 1996 р., розглядає Рада, яка не виносить обов’язкові для 

сторін рішення, а надає рекомендації сторонам спору (процедура розгляду 

спорів викладена у Додатку 2 до Угоди).  

В цілому значення Форталезької угоди у процесі лібералізації 

повітряних перевезень в Південній Америці вкрай обмежене, а відносини 

держав-членів Меркосур у сфері повітряних сполучень регулюють 



 

143 

 

 

двосторонні міжнародні договори [855, с. 288]. Для розв’язання наявних 

проблем і просування лібералізації у 2010 р. Бразилія, Чилі, Колумбія, 

Домініканська Республіка, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай і Уругвай 

уклали Багатосторонню угоду про відкрите небо між державами-членами 

ЛАКАК [290]. Угода передбачає множинне призначення авіакомпаній і не 

містить вимог про переважне володіння та фактичний контроль над 

авіакомпаніями з боку громадян держав-учасниць. Метою такого підходу є 

заохочення іноземних інвестицій, забезпечення реєстрації авіакомпаній у 

державах-учасницях, відповідності вимогам про авіаційну безпеку та безпеку 

польотів, недотримання яких є підставою для скасування, призупинення чи 

обмеження призначення авіакомпаній [528, с. 2-3]. 

Необмежені права на перевезення надаються щодо польотів між 

державами-учасницями Угоди та між ними і третіми державами, та 

охоплюють першу – шосту «свободи повітря». Права на перевезення 

охоплюють сьому – дев’яту «свободи», сьома надається для вантажних і 

пасажирсько-вантажних перевезень [767]. Однак більшість держав-учасниць 

Угоди зробили застереження щодо каботажу та послуг, інших ніж 

перевезення вантажів, Бразилія, наприклад, – про незастосування сьомої – 

дев’ятої «свобод повітря» [960, с. 25].  

Що стосується провізної ємності, то Угода 1996 р. дозволяє 

призначеним авіакомпаніям вільно визначати провізну ємність і 

встановлювати тарифи на перевезення на основі ринкових міркувань. В 

рамках антимонопольного законодавства держав-учасниць призначені 

авіакомпанії користуються захистом від порушень принципів вільної 

конкуренції при експлуатації наданих їм маршрутів. Угода передбачає і 

надання авіакомпаніям широких можливостей стосовно продажу та 

маркетингу щодо послуг повітряного транспорту, обміну валюти, переказу 

прибутків, найму іноземного персоналу, використання послуг наземного 

обслуговування, укладення угод про код-шеринг і співробітництво між 

авіакомпаніями, змін провізної ємності на маршрутах, контрактів на 
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експлуатацію повітряних суден та використання інших видів транспорту 

[528. С. 3].  

Однак донині Угоду 2010 р. ратифікувала лише Панама [767], і чинності 

вона не набула. Натомість, держави Латинської Америки продовжують 

надавати перевагу двосторонньому договірному регулюванню відносин у 

сфері повітряних сполучень.  

Суттєві зміни у міжнародно-правовому регулюванні повітряних 

перевезень наразі відбуваються у Карибському співтоваристві, КАРІКОМ 

(англ. Carribean Community, CARICOM) – інтеграційному об'єднанні, 

створеному відповідно до Чагуарамського договору 1973 р. [931] (нині діє 

Переглянутий Чагуарамський договір 2001 р.) [841]. Мета КАРІКОМ – 

забезпечення міжнародної економічної інтеграції шляхом створення 

спільного ринку, що передбачає вільний рух товарів, послуг, капіталу та 

людей між державами карибського регіону [931]. З огляду на географічне 

положення держав-членів КАРІКОМ як острівних, надійне транспортне 

сполучення між ними є життєво важливим для торгівлі, туризму, контактів 

між населенням вказаних держав [975, с. 4]. 

З цієї причини впродовж тривалого часу держави-члени КАРІКОМ 

призначали для перевезень навіть ті авіакомпанії, які не відповідали вимогам 

національного законодавства щодо власності [411, с. 689, 707-708]. Підходи 

змінились з укладенням у 1996 р. Багатосторонньої угоди про здійснення 

повітряних перевезень в межах КАРІКОМ, яка набула чинності в 1998 р. 

[748]. Угода забезпечила умови для функціонування та розвитку 

авіакомпаній, що здійснюють міжнародні авіаперевезення в карибському 

регіоні [595]. Нею введене поняття «авіаперевізник КAРIКOM», який має 

відповідати двом вимогам: по-перше, бути зареєстрованим в державі-члені 

КАРІКОМ і, по-друге, права переважного володіння та фактичного контролю 

нам цією авіакомпанією повинні належати державі або громадянам держави-

члена КАРІКОМ [957, с. 144].  
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Угодою передбачене взаємне множинне призначення авіакомпаній 

державами-учасницями, за винятком випадків, коли з огляду характеристики 

ринку і конкретних маршрутів виконання повітряних перевезень новими 

авіакомпаніями призведе до серйозних фінансових втрат для авіакомпаній, 

що уже працюють на маршрутах. Якщо такі особливі обставини існують, 

відповідна держава-учасниця повідомляє про свої занепокоєння іншій 

державі-учасниці і може вимагати надання інформації про ринок повітряних 

перевезень. 

Всім авіаперевізникам надані перша і друга «свободи повітря», а 

надання третьої та четвертої обумовлене наступним: 1) наявністю у 

перевізника ліцензії на ведення діяльності в державі-члені КАРІКОМ; 2) 

наданням заяви уповноваженому органу іншої держави-члена про отримання 

дозволу на перевезення принаймні за 45 днів до початку здійснення рейсів 

або пізніше – у термін, який може бути узгоджений уповноваженими 

органами відповідних держав; 3) запропоновані послуги не повинні полягати 

в експлуатації повітряних таксі і не мають зачіпатися нормами Угоди, які 

регулюють доступ до ринку.  

Права на перевезення, передбачені п’ятою «свободою повітря», 

надаються на основі взаємності і діють щодо польотів між пунктами у двох 

державах-учасницях Угоди або між державою-учасницею і третьою 

державою. Що стосується каботажу, то держави-учасниці не зобов'язана 

надавати відповідні права авіакомпаніям іншими державам-учасницям. 

Крім відносин, безпосередньо пов’язаних із правами на перевезення, 

Угода встановлює вимоги до ліцензування авіакомпаній, страхування, 

забезпечення авіаційної безпеки та безпеки польотів, забезпечення чесної 

конкуренції, встановлення тарифів [749]. 

У 2018 р. глави урядів держав-членів КАРІКОМ уклали Багатосторонню 

угоду про повітряні перевезення КAРIКOM [427], спрямовану на створення 

єдиного авіаційного простору в регіоні, лібералізацію повітряних перевезень 

між державами-членами КАРІКОМ [873], зміцнення зв'язків та активізацію 
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торгівлі товарами та послугами, включаючи туристичні послуги [428]. Угода 

2018 р. поширюється тільки на авіаперевізників КAРIКOM і дозволяє таким 

авіакомпаніям, призначеним договірними державами, виконувати всі види 

повітряних перевезень, зокрема на основі взаємності – перевезення між 

іншою договірною державою та третьою державою. Угода передбачає 

надання вказаним авіакомпаніям рівних можливостей стосовно конкуренції 

на ринку і містить норми лібералізаційного характеру про надання дозволів 

на перевезення. 

Угода не встановлює ані обмежень на маршрути, провізну ємність та 

права на перевезення (включаючи сьому «свободу повітря»), ані зобов'язань 

надавати права на каботаж іноземним авіаперевізниками, ані заборони 

надавати такі права. Передбачене самостійне встановлення тарифів 

авіакомпаніями, за винятком необхідності забезпечення дотримання 

принципу вільної конкуренції.  

В Угоді містяться і норми про проведення між державами-учасницями 

за запитом однієї з них консультацій cтосовно дотримання стандартів 

безпеки польотів, на держави покладені обов'язки, у разі необхідності 

вживати відповідних коригувальних дій, забезпечувати у своїх відносинах 

захист цивільної авіації від актів незаконного втручання, висувати вимоги 

щодо безпеки операторам повітряних суден і операторам аеропортів, 

скасовувати призначення авіакомпаній у випадку недотримання вказаних 

вимог [427].  

 

2.2.3. Сучасний стан та перспективи розвитку регіональних моделей 

регулювання міжнародних повітряних перевезень у Південно-Східній Азії 

У 2001 р. п'ять держав-членів Організації Азійсько-Тихоокеанського 

економічного співробітництва (АТЕС) – США, Чилі, Нова Зеландія, Сінгапур 

і Бруней – уклали Багатосторонню угоду про лібералізацію міжнародних 

повітряних перевезень. Пізніше до цього міжнародного договору 

приєднались Острови Кука, Сaмoa, Тoнгa, а щодо вантажних перевезень – 
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Монголія [918, с. 3]. Угода містить норми про надання прав на перевезення, 

призначення авіакомпаній, скасування призначень, застосування законів 

держав-учасниць, авіаційну безпеку і безпеку польотів, можливості ведення 

комерційної діяльності у сфері повітряних перевезень, мита і збори, 

забезпечення чесної конкуренції, ціноутворення, проведення консультацій і 

розв’язання спорів [753]. 

За своїм змістом це угода про «відкрите небо», основні риси якої 

традиційні для сучасних міжнародних договорів про повітряне сполучення 

лібералізаційного характеру: множинне призначення авіакомпаній; обмін 

правами на перевезення, включаючи необмежену п'яту «свободу повітря» для 

пасажирських перевезень і необмежену сьому «свободу повітря» для 

вантажних перевезень; відсутність обмежень на маршрути; вільне визначення 

провізної ємності, кількості та частоти рейсів; гнучкі засади оперативної 

діяльності авіакомпаній, включаючи зміну типу повітряного судна та самого 

повітряного судна для виконання польоту, право авіакомпанії послідовно 

поєднувати в рамках одного рейсу два і більше пунктів призначення на 

території іншої держави, можливість участі у інтермодальних перевезеннях; 

можливість необмеженого код-шерингу; мінімальні вимоги до реєстрації 

тарифів [639; 695, с. 260].  

Угода усунула відмінності між регулярними та чартерними 

перевезеннями, відійшла від традиційних підходів до вимог про володіння 

над авіакомпанією [855, с. 273], передбачивши натомість вимоги про 

здійснення фактичного контролю над авіакомпанією державою-учасницею 

Угоди та/або її громадянами, а також реєстрацію і основне місце діяльності 

авіакомпанії на території сторони, що її призначає [753, с. 5].  

Таким чином, авіакомпанії мають міцний зв'язок із державами [970, с. 4], 

забезпечується захист від використання «зручних прапорів» для реєстрації 

повітряних суден [918, с. 2]. і, водночас більш широкий доступ авіакомпаній 

держав-учасниць Угоди до зовнішніх інвестицій [697, с. 4]. Укладений 

Факультативний протокол до Угоди 2001 р. дозволяє сторонам обмінюватись 
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правами, передбаченими сьомою і восьмою «свободами повітря» [805]. Це 

надає додаткові можливості для держав, які бажають поглиблювати 

лібералізацію. 

До переваг Угоди 2001 р. відносять її відповідність сучасним вимогам, 

необхідним для розвитку цивільної авіації, завдяки лібералізації повітряних 

перевезень. У цьому контексті уряд Нової Зеландії, однієї з держав-учасниць 

цього договору, відзначив, що по-перше, для посилення конкуренції у галузі 

пасажирських і вантажних перевезень поряд зі скасуванням обмежень на 

маршрути й тарифи Угода усуває штучне розмежування між 

третьою/четвертою та п'ятою/шостою «свободами повітря», а також 

обмеження на провізну ємність. По-друге, відсутні вимоги щодо власності 

над авіакомпаніями, які стримують інвестиції. По-третє, право сторін на 

обмін сьомою і восьмою «свободами повітря» [918, с.3] надає додаткові 

можливості для розвитку їхніх авіакомпаній. 

Хоча Угода відкрита для приєднання інших держав, останньою це 

зробила Мoнгoлiя у 2008 р. Зокрема, держави Океанії побоюються широкого 

обміну «свободами повітря», зокрема п’ятою, прагнучи захистити власні, 

порівняно малі авіакомпанії, від конкуренції з більш потужними, та надають 

перевагу двосторонньому міждержавному регулюванню повітряних 

перевезень [855, с. 273]. Висловлювалися припущення про бажання закріпити 

у договірних нормах положення безпосередньо про державну допомогу для 

авіаційної галузі (та відповідні положення щодо конкуренції), а також про 

розподіл слотів (злітно-посадкових інтервалів) в аеропортах. Слабкість 

Угоди полягає і в тому, що держави-учасниці не мають можливості 

відмовитись від застосування режиму «відкритого неба» по відношенню до 

жодної з договірних сторін [918, с. 3].  

Укладена у 2003 р. Камбоджею, Лаосом, В’єтнамом та М’янмою 

Багатостороння угода про повітряні сполучення передбачає відсутність 

обмежень провізної ємності і встановлює обмін першою – п’ятою 

«свободами повітря» [751]. На практиці Угода вигідна здебільшого 
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в'єтнамським перевізникам (особливо провідній авіакомпанії «В’єтнамські 

авіалінії»), оскільки вони є найбільш розвиненими у цьому субрегіоні [695, с. 

259]. Попри це, у Спільній заяві 8-го саміту співробітництва між Камбоджею, 

Лаосом, В’єтнам та М’янмою 2016 р. вказані держави проголосили мету 

розвивати повітряні перевезення шляхом реалізації Угоди 2003 р. [691]. 

У 2004 р. Сінгапур, Таїланд та Бруней уклали Багатосторонню угоду про 

повну лібералізацію вантажних повітряних перевезень (пізніше її учасницею 

стала і Камбоджа) [753] та Багатосторонню угоду про лібералізацію 

повітряних пасажирських повітряних перевезень [750]. Остання передбачає 

множинне призначення авіакомпаній; взаємне надання третьої і четвертої 

«свобод повітря», перевізникам держав-учасниць, без обмежень провізної 

ємності, частоти рейсів, маршрутів і типів повітряних суден. Однак вона не 

забезпечує обмін п’ятою «свободою повітря», закріплює традиційні вимоги 

про здійснення переважного володіння та фактичного контролю державою-

учасницею Угоди та/або її громадянами. В цілому, досягнення від реалізації 

Угоди є скромними, бо її зміст не виходить за межі змісту чинних 

двосторонніх договорів між державами Південно-Східної Азії [695, с. 258-

259]. 

Натомість більше значення для спвробітництва у регіоні Південно-

Східної Азії мають багатосторонні договори, укладені в рамках 

функціонування АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії): 

Багатостороння угода про повітряне сполучення 2009 р. [382], 

Багатостороння угода про повну лібералізацію послуг авіаперевезень 

вантажів 2009 р. [384], Рамкова угода про підтримку міждержавного 

транспорту 2009 р. [781] і Багатостороння угода про повну лібералізацію 

послуг авіаперевезень пасажирів 2010 р. [270]. Перші два договори 

передбачають надання кожною договірною державою призначеним 

авіакомпаніям інших договірних держав першої і другої «свобод повітря» 

[382; 384], шість протоколів до Багатосторонньої угоди про повітряне 

сполучення – надання необмеженої третьої, четвертої і п'ятої «свобод 
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повітря» в межах субрегіонів і між субрегіонами АСЕАН, а також між 

столицями держав-членів АСЕАН, два протоколи до Багатосторонньої угоди 

про повну лібералізацію послуг авіаперевезень вантажів – необмеженої 

третьої, четвертої та п’ятої «свобод повітря» для польотів між усіма 

міжнародними аеропортами держав-членів АСЕАН [901, с. 4].  

Згідно з договорами 2009–2010 рр. для надання цих прав громадяни 

держави реєстрації авіакомпанії повинні володіти більшою частиною акцій та 

здійснювати фактичний контроль над авіакомпанією. Якщо ЄС змінив такі 

традиційні підходи шляхом запровадження концепції «перевізник 

Співтовариства», то в АСЕАН створення дочірніх компаній іноземними 

власниками, які володіли би більшістю акцій дочірніх компаній, не 

допускається. Натомість, звичним є створення авіакомпаній як спільних 

підприємств за участі юридичних осіб з різних держав-членів АСЕАН [901].  

Договірна система АСЕАН являє собою основу процесу лібералізації 

повітряних перевезень, який просувається поступово. Договори забезпечують 

створення єдиного авіаційного ринку в АСЕАН, конкурентного простору у 

сфері авіаперевезень, посилення підтримки транспортного сектору і 

логістичного середовища [108, с. 82]. 

На виконання зазначених договорів з 2015 р. в рамках AСEAН діє 

політика «відкритого неба», відома також як «Єдиний авіаційний ринок 

AСEAН», АСЕАН-ЄАР [385. С. 1]. Відповідно, відбуваються створення 

єдиного ринку повітряних перевезень, застосування принципів «відкритого 

неба», багатосторонній обмін правами повітряного руху на ліберальних 

умовах, множинного призначення авіаперевізників, відсутності обмежень на 

пропускну ємність, певної гнучкості правил щодо прав власності на 

авіакомпанії, поступового зняття обмежень на ціноутворення та прав на 

маршрути [960, с. 22], підвищення стандартів безпеки, удосконалення систем 

управління повітряним рухом, застосування нових технологій у сфері 

цивільної авіації [385, с. 2-3]. 
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У 2015 р. ухвалена і Програма Економічного співтовариства АСЕАН до 

2025 р., яка передбачає розвиток АСЕАН-ЄАР шляхом вживання заходів, 

спрямованих на підвищення рівня безпеки повітряних перевезень в АСЕАН, 

підвищення ефективності управління повітряним рухом, сприяння 

розширенню режиму «відкритого неба», включаючи укладення угод про 

повітряні перевезення з Партнерами по діалогу в рамках АСЕАН [380, с. 22]. 

Впродовж останніх років AСEAН досягла суттєвого прогресу в 

лібералізації повітряних перевезень, однак готовність цього регіону до повної 

лібералізації викликає сумніви [66, с. 136-139]. Значна активізація перевезень 

вимагає застосування інноваційних технологій на борту повітряних суден, 

удосконалення технічного обслуговування з метою забезпечення 

максимальної ефективності та безпеки. Без вживання цих заходів існує ризик 

знизити рівень безпеки пасажирів і зіткнутися зі значними втратами від 

затримок польотів [379]. 

Ці невідповідності проявляються і у суперечностях між державами 

АСЕАН. Стратегічний план AСEAН у сфері транспорту, ухвалений у 2016 р., 

передбачає лібералізацію повітряних перевезень шляхом внесення змін до 

чинних багатосторонніх договорів [700, с. 24]. Однак держави-члени АСЕАН 

сповідують два різні підходи. Частина держав-членів виступає за 

прискорення інтеграції та лібералізації повітряних перевезень, досягнення 

АСЕАН-ЄАР також ж рівня розвитку, як Єдиний авіаційний ринок ЄС, і, 

відповідно вказує на повільність розвитку АСЕАН-ЄАР. Натомість, інші 

держави АСЕАН не прагнуть радикальних змін [966, с. 5]. Консервативні 

держави, такі як Індонезія і Філіппіни, надають перевагу повільнішій 

лібералізації, яка дозволить їм захистити свої авіакомпанії від потужніших 

регіональних конкурентів і введення сьомої «свободи повітря», яка 

дозволила б, наприклад, тайському перевізнику зберігати повітряне судно в 

Сінгапурі і експлуатувати його шляхом виконання рейсів до Індонезії. Втім, 

проти запровадження сьомої «свободи повітря» виступає більшість держав-

членів АСЕАН [66; 899]. 
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У 2010 р. було створено Зону вільної торгівлі АСЕАН – Китай і 

укладено Угоду про повітряний транспорт. Вона передбачила скасування 

обмежень щодо частоти рейсів і типу повітряних суден на маршрутах між 

пунктами в державах АСЕАН і Китаї. Перший протокол до Угоди передбачає 

надання необмеженої третьої і четвертої «свобод повітря» при перевезеннях 

між будь-якими пунктами сторін, за винятком Гонконгу, Макао і Тайваню 

[332] (пункти, виключені на вимогу Китаю [712, с. 3]), скасування всіх 

обмежень на провізну ємність [900, с. 19], Другий протокол – надання 

необмеженої п’ятої «свободи повітря» у перевезеннях між сторонами [332], 

однак його реалізація не дає суттєвих результатів, оскільки поширюється 

лише на другорядні міста обох сторін при обмеженні провізної ємності [66, с. 

136-139].  

Згідно з протоколами авіакомпанії держав АСЕАН можуть виконувати 

польоти з пунктів на території відповідної держави до Китаю, але не з 

пунктів в інших державах АСЕАН (тобто, не надана сьома «свобода 

повітря»). Натомість, китайські перевізники можуть здійснювати польоти з 

будь-якого пункту у Китаї до будь-якого пункту в кожній із держав-членів 

АСЕАН. Якщо держави-члени АСЕАН прагнуть, щоб їхні авіакомпанії 

виконували перевезення між будь-якою точкою АСЕАН та Китаєм, ці 

держави повинні надати одна одній сьому «свободу повітря» [66; 899]. 

 

2.2.4. Міжнародно-правова практика держав-учасниць СНД у сфері 

повітряних перевезень 

На початку 90-х років держави-члени СНД уклали Угоду про цивільну 

авіацію та використання повітряного простору, учасниками якої стали 

Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизія, Молдова, РФ, 

Таджикистан, Туркменія, Узбекистан та Україна. Це багатосторонній 

міжнародний договір рамкового характеру, який містить норми, що 

закріплюють основні принципи відносин держав-учасниць, встановлюють 
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сферу застосування Угоди, містять положення про створення та 

функціонування міждержавних органів [53, с. 29].  

Основними принципами Угоди є принцип суверенітету (ст. 1), 

самостійне регулювання виробничо-господарської і комерційної діяльності 

цивільної авіації (ст. 2); дотримання міжнародних договорів в галузі 

цивільної авіації та виконання зобов'язань, пов'язаних з членством і участю в 

міжнародних організаціях у зазначеній галузі (ст. 3); ставлення до 

загальновизнаних принципів і норм міжнародного права як до основи 

відносин договірних держав у сфері цивільної авіації з третіми державами 

(ст. 6) [244].  

Сфери співпраці стосуються всіх основних напрямків функціонування 

цивільної авіації, серед яких: а) розробка правил використання повітряного 

простору і контроль за їхнім дотриманням, організація спільного управління 

повітряним рухом; б) розробка міждержавних нормативних актів і стандартів 

з урахуванням вимог ІКАО з безпеки польотів; в) сертифікація 

авіаперевізників для міжнародних польотів, повітряних суден, міжнародних 

повітряних трас, аеродромів, систем управління повітряним рухом, навігації 

та зв'язку, льотного і диспетчерського складу, а також підприємств, які 

виробляють авіаційну техніку; г) розробка вимог до рівня професійної 

підготовки та координація системи навчання авіаційних спеціалістів; ґ) 

розслідування авіаційних подій; д) розробка і координація узгодженої 

політики в галузі міжнародних повітряних сполучень; е) розвиток єдиних 

систем аеронавігації, зв'язку, аеронавігаційної інформації, регулювання 

потоків повітряного руху; є) координація міждержавного розкладу 

повітряного руху, координація спільної політики в галузі авіаційних тарифів 

та аеронавігаційних зборів; ж) розробка заходів і координація роботи із 

запобігання актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації з 

урахуванням міжнародних і національних норм, правил і процедур [244]. 

 Інституційними механізмами співпраці держав стали при цьому два 

органи – Рада з авіації та використання повітряного простору (РАВПП) та 
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Міждержавний авіаційний комітет (МАК) [308]. Пізніше для реалізації Угоди 

1991 р. укладено низку багатосторонніх угод [216; 126; 240; 237; 215]. 

Зокрема, Угода про співробітництво з організації та проведення 

пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної 

авіації 1994 р. покладає на держави-учасниці наступні зобов’язання: 

здійснювати негайний пошук і рятування повітряних суден сторін, що 

зазнають чи зазнали лиха, та осіб, які перебувають на їхньому борту; вживати 

всіх необхідних заходів пошуково-рятувального забезпечення польотів 

повітряних суден; координувати діяльність пошуково-рятувальних 

організацій; періодично проводити наради в рамках РАВПП і спільні 

навчання пошуково-рятувальних сил [216; 53, с. 29-30]. 

Угода про співробітництво із забезпечення захисту цивільної авіації від 

актів незаконного втручання 1995 р. містить наступні зобов’язання кожної зі 

сторін: вживати усіх необхідних заходів із запобігання актам незаконного 

втручання в діяльність цивільної авіації (зокрема, з охорони аеропортів, 

повітряних суден, огляду пасажирів, ручної поклажі й багажу, контролю 

вантажів); у випадку виникнення загрози негайно повідомляти відповідну 

сторону та вживати всіх необхідних заходів для запобігання або припинення 

такого акту; забезпечувати належний доступ до повітряного судна, що 

зазнало незаконного втручання [240].  

В Угоді про модернізацію цивільної авіації держав-учасниць СНД 

1995 р. сторони визнали необхідність вживати низку заходів практичного 

характеру [237].  

Суттєву роль в міжнародно-правовій практиці держав-учасниць СНД у 

сфері цивільної авіації відіграє Євразійська економічна комісія (ЄЕК) – 

постійно діючий наднаціональний регулюючий орган Євразійського 

економічного союзу (ЕАЭС), міждержавного інтеграційного об’єднання, до 

складу якого належать РФ, Вірменія, Білорусь, Казахстан і Киргизія. Метою 

ЄЕК є забезпечення умов функціонування і розвитку ЄАЕС, розробка 

пропозицій щодо поглиблення інтеграції [219]. При цьому питання 
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повітряного транспорту перебувають у віданні Департаменту транспорту і 

інфраструктури ЄЕК (в його складі функціонує відділ водного і повітряного 

транспорту), а також Консультативного комітету з транспорту та 

інфраструктурі ЄЕК, в рамках якого діє Підкомітет з цивільної авіації [29]. 

Додаток №24 до Договору про ЄАЕС 2014 р., який набув чинності в 

2015 р., передбачає, що розвиток повітряного транспорту в ЄАЕС 

здійснюється в рамках скоординованої (узгодженої) транспортної політики 

шляхом поетапного формування спільного ринку послуг повітряного 

транспорту. Принципами формування такого спільного ринку у Додатку №24 

визначені наступні:  

1) забезпечення відповідності міжнародних договорів і актів, що 

складають право ЄАЕС, нормам і принципам міжнародного права в галузі 

цивільної авіації; 

2) гармонізація законодавства держав-членів відповідно до норм і 

принципів міжнародного права в галузі цивільної авіації;  

3) забезпечення справедливої і добросовісної конкуренції; 

4) створення умов для оновлення парку повітряних суден, модернізації та 

розвитку об'єктів наземної інфраструктури аеропортів відповідно до САРП 

ІКАО; 

5) забезпечення безпеки польотів і авіаційної безпеки;  

6) забезпечення недискримінаційного доступу авіаційних компаній 

держав-членів до авіаційної інфраструктури; 

7) розширення повітряних сполучень між державами-членами [53, с. 31]. 

Рішенням Вищої Євразійської економічної ради 2016 р. затверджені 

Основні напрями транспортної політики, що поклало початок роботі, 

спрямованій на зняття бар'єрів на ринку на перевезення всіма видами 

транспорту до 2025 р. [152]. Для досягнення зазначених цілей в період 2018-

2020 рр. ЄЕК здійснює виконання Основних напрямків і етапів реалізації 

скоординованої (узгодженої) транспортної політики держав-членів ЄАЕС в 

частині повітряного транспорту. Відповідний План заходів («дорожня карта») 
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був затверджений в 2017 р. Він передбачає гармонізацію законодавства держав-

членів ЄАЕС в сфері повітряного транспорту; координацію зусиль стосовно 

єдиного підходу до застосування САРП ІКАО; прийняття рішень щодо 

обмеження польотів суден, які не відповідають вимогам ІКАО з авіаційного 

шуму; прийняття рекомендацій щодо усунення перешкод в галузі цивільної 

авіації, що впливають на розвиток конкуренції на ринку повітряних перевезень 

між державами-членами ЄАЕС, зняття відповідних обмежень; вдосконалення 

механізмів залучення інвестицій для розвитку цивільної авіації; вдосконалення 

систем контролю за авіаційною безпекою і безпекою польотів в державах-

членах ЄАЕС; розвиток електронного документообігу в повітряних пунктах 

пропуску вказаних держав [195].  

ЄЕК також готує аналітичні доповіді, зокрема в 2019 р. видані доповіді 

про стан інфраструктури аеропортів, аеродромного обладнання, 

аеронавігаційного та радіотехнічного забезпечення польотів повітряних 

суден держав-членів ЄАЕС [12]; про виконання двосторонніх угод про 

повітряне сполучення в частині надання права на технічну посадку з 

некомерційними цілями в міжнародних аеропортах держав-членів ЄАЕС 

авіакомпаніям іншої держави-члена ЄАЕС за підсумками моніторингу [10]; 

про пропозиції з погодження (уніфікації) програм навчання, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації авіаційних фахівців в державах-членах, створення 

і розвитку сучасних, конкурентоспроможних науково-освітніх центрів [11]; 

порівняльний аналіз законодавства держав-членів в галузі цивільної авіації 

на відповідність САРП ІКАО за результатами проведених наукових 

досліджень [13]. Крім того, підготовлений Висновок про розвиток 

електронного документообігу в повітряних пунктах пропуску держав-членів 

ЄАЕС. Ці документи використовуються для формулювання пропозицій з 

удосконалення правового регулювання, вироблення скоординованої політики 

держав-членів ЄАЕС і, таким чином, досягнення цілей ЄАЕС у сфері 

повітряного транспорту [53, с. 32].  
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Нині негативний вплив на співпрацю держав СНД у сфері цивільної 

авіації справляє збройна агресія РФ проти України. У відповідь на польоти 

російських авіакомпаній в окупований РФ Крим, 2.09.2015 р. Рада 

національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалила Рішення «Про 

застосування персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)» [169] (Рішення введене в дію Указом 

Президента України від 16.09.2015 р. [180]). Під санкції підпали 27 

російських авіакомпаній. Стосовно них введене припинення транзиту 

ресурсів, польотів та перевезень територією України, починаючи з 

25.10.2015 р. [169, с.8]. 

У відповідь Міністерство транспорту РФ ухвалило аналогічне рішення, 

однак уже щодо всіх українських авіакомпаній [196]. Після цього Кабінет 

міністрів України (КМУ), своєю чергою, повністю закрив повітряний простір 

України для російських повітряних суден з 26.11.2015 р. [186, с. 2-3]. 

Нарешті, 3.04.2019 р. КМУ ухвалив Постанову про заборону нерегулярного 

авіасполучення між Україною та РФ. 

До прийняття цих актів повітряне сполучення між РФ та Україною 

здійснювалося за низкою напрямків. З Києва, Одеси, Запоріжжя і 

Дніпропетровська (нині – Дніпро) до Москви, Санкт-Петербурга і 

Калінінграда польоти виконували 3 українські авіакомпанії – «Дніпроавіа», 

«Мотор Січ» і «Міжнародні авіалінії України». Натомість, з Москви, Санкт-

Петербурга і Сургута польоти до Києва, Одеси і Львова здійснювали 5 

російських авіакомпаній – «Аерофлот», «Трансаеро», «Сибір», «Ютейр» і 

«Росія». Загальний пасажиропотік на момент взаємної заборони польотів 

становив приблизно 1,2 млн. людей на рік. [196].  

Відповідно, практично припинилась співпраця у сфері цивільної авіації 

між РФ та Україною, двома найбільшими державами СНД з 

найрозвиненішою авіаційною галуззю, а також участь України у 

багатосторонній співпраці в рамках СНД у відповідній сфері. Ці чинники 

мають негативний вплив на взаємодію держав СНД в цивільній авіації 



 

158 

 

 

цілому. З іншого боку, Україна донині не припинила для себе дію 

багатосторонніх договорів СНД з питань цивільної авіації. Чинні акти 

Президента України, КМУ, РНБО відповідної спрямованості не охоплюють 

зазначені договори [181; 177].  

В цілому ж сучасними проблемами співпраці між державами – 

колишніми республіками СРСР у сфері цивільної авіації є наступні:  

– наслідки для повітряних сполучень агресії РФ проти України, окупації 

Кримського півострова, частин Донецької і Луганської областей [248];  

– політична вмотивованість рішень РФ про обмеження перевезень 

(останній приклад – закриття авіасполучень між РФ та Грузією у червні 

2019 р. [84]); 

– суперечності між державами з приводу діяльності цивільної авіації 

(приміром, тимчасове припинення рейсів між РФ і Білоруссю у 2012 р., коли 

РФ вимагала зняття у відносинах з Білоруссю всіх обмежень на кількість і 

частоту рейсів, пункти призначення, та скасування погоджень польотів 

призначених перевізників) [177];  

– погіршення показників авіапригод за участі повітряних суден 

авіакомпаній держав – колишніх республік СРСР, передусім через зниження 

кваліфікації кадрів (у 2018 р. кількість жертв авіакатастроф зросла удвічі 

порівняно із 2017 р.) [218]; 

– недоліки і незадовільна сервісна підтримка [18] російського 

цивільного літака Sukhoi SuperJet 100, які викликають суттєві проблеми в 

його експлуатації в регіоні колишнього СРСР. Наразі відсутні правові 

механізми подолання цих проблем.  

 

2.3. Особливості двосторонньої договірної практики держав у сфері 

міжнародних повітряних перевезень 

 

2.3.1. Загальна характеристика типових двосторонніх угод ІКАО 

На Чиказькій конференції 1944 р. після невдачі із закріпленням 
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комерційних «свобод повітря» на багатосторонній основі США 

запропонували затвердити Типовий зразок двосторонньої угоди [911, с. 64-

70], який мав застосовуватися у двосторонній практиці держав у сфері 

міжнародно-правового регулювання повітряних сполучень [639]. Угоди 

чиказького типу були запропоновані як проміжний захід з обміну 

маршрутами і правами на перевезення, спрямований на встановлення 

єдиного багатостороннього режиму регулювання авіаперевезень [206, с.35].  

Їхньою основою стали положення про взаємне надання сторонами всіх 

п'яти видів комерційних «свобод повітря», зазначених в Угоді про 

міжнародний повітряний транспорт 1944 р. [23, с. 116], відповідно не було 

передбачено обмежень на застосування п’ятої «свободи повітря» [592]. У 

типовому зразку містились положення про призначення сторонами 

авіаперевізників для здійснення перельотів між ними; про рівність і заборону 

дискримінації авіаперевізників сторін щодо аеропортових зборів [964, с. 239]; 

натомість не було норм про маршрути (в укладених угодах чиказького типу 

встановлювались пункти сторін, між якими здійснювались повітряні 

перевезення) [592]. Ці угоди не торкались питань провізної ємності і тарифів 

[206, с. 35]. Оскільки типовий зразок двосторонньої угоди чиказького типу 

давав переваги сильним перевізникам (у той період йшлося про авіакомпанії 

США), його зміст негативно оцінювався низкою інших держав [23, с. 116].  

Після завершення Чиказької конференції США вдалось укласти близько 

20 угод чиказького типу, однак cкоро їм на заміну прийшли угоди 

бермудського типу [617, с. 14]. До кінця 1950-х рр. чинними залишились 

лише 5 таких угод США: з Іспанією (укладена у 1944 р.), Ісландією (1945 р.) 

Ірландією (1945 р.), Туреччиною (1946 р.) та Чехословаччиною (1946 р.) [368, 

с. 79]. 

Новою моделлю розвитку міжнародно-правового регулювання 

авіаційних перевезень стала Угода між Сполученим Королівством і 

Сполученими Штатами Америки 1946 р. (нині вона відома як «Угода 

Бермуди І»). У ній вперше на двосторонній основі закріплено п'ять «свобод 
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повітря», узгоджені повітряні лінії, визначені правила призначення 

авіакомпаній і вимоги до них, передбачене затвердження пасажирських та 

вантажних тарифів відомствами цивільної авіації держав [75, с. 16-17]. 

Угода передбачала право на транзитні польоти повітряним суднам іншої 

сторони при дотриманні умов Угоди про транзит при міжнародних 

повітряних сполученнях. Крім того, йшлося і про привілеї на приліт та виліт 

з метою взяття на борт та висадки пасажирів, взяття на борт та 

розвантаження пошти і вантажів (третя, четверта та п’ята «свободи повітря») 

[78, с. 9-10].  

Укладення Угоди «Бермуди І» стало результатом компромісу між двома 

широкими підходами до регулювання міжнародних повітряних сполучень, 

які обговорювалися на Чиказькій конференції, але залишилися 

неузгодженими. Перший підхід передбачав відмову від регулювання 

провізної ємності або тарифів, а також вузьких визначень маршрутів, другий 

– попереднє визначення провізної ємності, регулювання тарифів 

міжнародним агентством, точну вказівку на маршрути. 

Згідно з компромісною домовленістю тарифи мали встановлюватися 

авіакомпаніями через Міжнародну асоціацію повітряного транспорту (ІАТА) 

як об'єднання авіаперевізників, з умовою затвердження тарифів обома 

сторонами. Провізна ємність повинна була встановлюватися авіакомпаніями 

з умовою дотримання певних договірних принципів і можливістю її 

спільного перегляду сторонами або їхніми органами управління авіацією 

після закінчення певного операційного періоду. Маршрути мали точно 

вказуватися [728, с. 24].  

Умови Бермудської угоди були ліберальними в тому сенсі, що вони не 

передбачали визначення частоти, з якою авіакомпанії сторін можуть літати 

на узгоджених маршрутах, і не забороняли призначення більш ніж однієї 

авіакомпанії за будь-яким узгодженим сторонами маршрутом [419]. 

Згодом кожною зі сторін Угоди 1946 р. було підписано багато угод 

бермудського типу з іншими державами. Низку угод бермудського типу 
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укладено і між державами, які не були сторонами Угоди 1946 р. Відтак, 

Бермудська угода стала стандартом, який переважно використовувався 

впродовж наступних 40 років, хоча в великій кількості угод, що 

відображають бермудські принципи, теж використовувався принцип 

попереднього визначення провізної ємності. Двосторонні угоди створили 

відносно стійку і збалансовану основу міжнародно-правового регулювання 

повітряних перевезень, яка дозволила світовій авіатранспортній системі 

постійно розвиватись [728, с. 24]. 

Крім угод бермудського типу, держави світу уклали низку угод 

страсбурзького типу. Йдеться про застосування ухваленого у 1959 р. 

Європейською конференцією цивільної авіації (ЄКЦА) так званого 

«Страсбурзького типового проекту двосторонніх угод». Страсбурзький 

типовий проект передбачав, що кожна держава-учасниця угоди має право 

призначати одну чи більше авіакомпаній для здійснення повітряних 

перевезень до іншої держави-учасниці, а остання має затвердити такі 

авіакомпанії для того, щоб вони могли здійснювати перевезення між 

сторонами. Угоди страсбурзького типу встановлюють можливість 

відкликання затвердження авіакомпаній приймаючою державою або 

висунення нею додаткових вимог до авіакомпаній, регулюють узгодження 

тарифів, передбачають порядок проведення консультацій між компетентними 

органами договірних держав [619]. Однак угоди і бермудського, і 

страсбурзького типу закріплюють один і той же механізм регулювання 

міжнародних повітряних перевезень, що полягає у взаємному наданні 

державами іноземним авіакомпаніям тієї чи іншої комбінації комерційних 

прав. 

У наступні десятиліття міжнародні повітряні перевезення активізувались 

у зв’язку із дією низки чинників, з-поміж яких – зростання експорту та 

імпорту вантажів, ділових і соціальних контактів, туризму. Міжнародному 

співробітництву сприяла ІКАО, розвивались міжнародні авіаційні відносини 

між державами на глобальному, регіональному та двосторонньому рівнях. 
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Основними сферами інтересів в управлінні повітряним простором стали 

комплексне обслуговування пасажирів, безпечність і впорядкованість 

повітряного руху з акцентом на співпрацю і координацію між державами. 

дедалі актуальнішим для всіх держав стає досягнення екологічних цілей [405, 

с. 290, 293]. 

У зв’язку із загостренням конкуренції на ринку авіаперевезень і, 

відповідно, дією ринкових механізмів, у середині 1970-х рр. США, беручи до 

уваги стрімкий розвиток американських авіакомпаній [318], проголосили 

нову політику в галузі функціонування повітряного транспорту на 

міжнародному рівні. Її засадами стали лібералізація чартерних перевезень, 

свобода доступу до ринків, гнучкі тарифи, «ефективна конкуренція» між 

авіакомпаніями у двосторонніх відносинах [19, с. 613]. Тим самим дії США 

суперечили принципам Бермудської угоди 1946 р. У 1976 р. Велика Британія 

денонсувала її [418], а в наступному році дві держави уклали новий договір – 

Угоду «Бермуди ІІ» [625, с. 117].  

Хоча Угода 1976 р. була значно більш ліберальною, ніж попередня, її 

все одно вважають вельми обмежувальною [730, с. 23]. Зокрема, Угода 

«Бермуди ІІ» містила обмеження на кількість пунктів в'їзду у США, які 

могли приймати рейси з Лондона, встановила додаткові обмеження на 

обслуговування в аеропорті «Хітроу» авіакомпаній, які здійснюють 

трансатлантичні рейси (спочатку йшлося про British Airways, Pan American і 

TWA), передбачила контроль за тарифами, які мали бути схвалені 

регулюючими органами обох країн. З іншого боку, діяльність авіакомпаній, 

що здійснюють чартерні рейси, була значною мірою лібералізована, надане 

право на здійснення значною більшої кількості рейсів між аеропортами в 

США і аеропортом «Гатвік». В цілому ж, Бермудська угода 1976 р. була 

унікальним міжнародним договором, завдяки якому було створено систему 

контролю спроможності на маршрутах між двома країнами для того, щоб 

забезпечити рівні умови для конкуренції між авіакомпаніями двох держав 

[318]. 
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Варто додати, що окрім зазначених США схвалили ще й авіакомпанію 

Continental Airlines для здійснення польотів до «Хітроу», але британська 

сторона відмовилась надавати їй таке право. Тим не менш, пізніше вона не 

перешкодила укладенню угоди про код-шеринг, тобто спільне комерційне 

використання рейсів, обслуговування пасажирів і перевезення вантажів 

авіакомпаніями, між Continental Airlines та Virgin Atlantic, яка застосовує 

номери рейсів Continental Airlines на додачу до власних на деяких рейсах до 

«Хітроу» [730, с. 24]. 

У 1970-х і 1980-х рр. багато держав стали сповідувати більш ліберальну 

політику щодо регулювання міжнародних повітряних перевезень. 

Двосторонні договори цього періоду характеризуються відмовою від 

обмежувальних норм щодо провізної ємності, значним зменшенням участі 

уряду у формуванні тарифів, збільшенням доступу до ринку і наданням 

кожній стороні права дозволяти кільком авіакомпаніям користуватися таким 

доступом [201, с. 20]. 

Типова двостороння угода ІКАО про повітряне сполучення (ТУПС) була 

розроблена ІКАО для полегшення проведення лібералізації у відповідній 

сфері [281, с. 137-138] шляхом надання державам рекомендацій, які могли б 

бути використані при веденні переговорів щодо договорів про повітряні 

перевезення та гармонізації цих договорів з точки зору їхніх підходів та 

формулювань. ТУПС отримала широку підтримку держав на П'ятій 

конференції повітряного транспорту ІКАО у 2003 р. [319, с. 13] і у 2008 р. 

була включена в якості Додатка 5 до документу ІКАО «Політика і 

інструктивний матеріал в галузі економічного регулювання міжнародного 

повітряного транспорту» [784]. Нинішнє, четверте видання ТУПС ухвалене у 

2017 р. (Типова угода є Додатком 1 до «Політики та інструктивного 

матеріалу») [372]. 

ТУПС є документом комплексного характеру [971, с. 4], положення 

якого покликані сприяти міжнародно-правовому регулюванню всіх основних 

аспектів відносин щодо повітряних сполучень. Для забезпечення 
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відповідності умовам розвитку цивільної авіації до ТУПС періодично 

вносять зміни. При цьому у ТУПС запропоновано кілька варіантів 

формулювань норм, які відображають традиційний (призначення однієї чи 

кількох авіакомпаній, попереднє визначення провізної ємності, подвійне 

затвердження тарифів тощо), проміжний і найбільш ліберальний підхід до 

регулювання повітряних сполучень (необмежені права на польоти, що 

охоплюють як мінімум третю – п’яту «свободи повітря»; множинне 

призначення авіакомпаній без обмеження маршрутів, вільне визначення 

провізної ємності; ненабуття тарифами чинності лише у випадку їхнього 

непогодження обома сторонами, узгодження тарифів державою призначення 

або вільне визначення тарифів авіакомпаніями).  

Зазначене дає державам можливість обрати оптимальний варіант в 

залежності від побажань і домовленостей між ними, їхньої політики у сфері 

цивільної авіації, ступеню розвитку цивільної авіації та інших подібних 

чинників. Крім того, держави можуть визначити потенційні сфери 

застосування ТУПС та конкретні формулювання, які можна використати для 

лібералізації, порівнюючи чинні угоду з текстом ТУПС. Наприклад, Малайзія 

розробила власну ТУПС на основі ТУПС IКAO для надання рекомендацій її 

уряду щодо майбутніх переговорів [319, с.13]. Зазначені чинники 

зумовлюють використання державами ТУПС при укладанні двосторонніх 

договорів. 

Крім фактичного тексту статті в ТУПС містяться пояснювальні 

примітки, що стосуються або конкретного положення, або статті в цілому. В 

примітках наведена інформація про використання певного підходу [160, с. 

231]. Формулювання положень ТУПС ґрунтуються на типових статтях або 

формулюваннях щодо повітряних сполучень, розроблених ІКАО у минулі 

роки, які стосуються провізної єдності, тарифів, законодавства держав у 

сфері конкуренції, підприємницької діяльності у галузі цивільної авіації, 

авіаційної безпеки та безпеки польотів. Оскільки іншим джерелом 

формулювань положень TУПС є норми чинних міжнародних договорів, то 
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вони є відображенням найбільш поширеної сучасної практики у сфері 

міжнародних повітряних перевезень [903]. 

Що стосується конкретних положень ТУПС, вкажемо насамперед на 

основні визначення. Поняття «повітряне перевезення» тлумачиться як 

перевезення повітряним транспортом пасажирів, багажу, вантажу і пошти 

окремо або в поєднанні, за винагороду або за наймом, «міжнародне повітряне 

перевезення» – повітряне перевезення, при якому пасажири, багаж, вантаж та 

пошта, взяті на борт повітряного судна на території однієї держави, 

прямують в іншу державу. 

«Призначене авіапідприємство» розуміється як авіапідприємство, що 

призначене або уповноважене стороною Угоди, «провізна ємність» – обсяг(и) 

передбачених угодою перевезень (що зазвичай визначається за кількістю 

(частотою) рейсів або крісел, або тонн вантажу), які здійснюються на ринку 

(між парами міст або між двома державами) або на маршруті за певний 

період часу, наприклад добу, тиждень, сезон або рік (п. «с», п. «f», п. «g» і п. 

«h» ст. 1).  

Матеріальні норми ТУПС присвячені всім основним аспектам 

повітряних сполучень (технічним, безпековим, економічнім): наданню прав; 

призначенню авіакомпаній, видачі, відмові, скасуванню і обмеженню 

дозволів на здійснення повітряних сполучень; транзиту; визнанню свідоцтв; 

авіаційній безпеці і безпеці польотів; економічним відносинам 

приватноправового і публічно-правового характеру (лізинг повітряних суден, 

провізна ємність, тарифи, законодавство держав у сфері ринкової 

конкуренції), які виникають у зв’язку із повітряними перевезеннями; послуг, 

які надаються споживачам.  

У положеннях про права визначені комерційні та некомерційні права, 

надані сторонами одна одній (ст. 2), і вони, як правило, мають тлумачитися 

разом з таблицею або додатком, де вказуються маршрути, права і будь-які 

відповідні умови. Передбачено, що кожна сторона має право призначити 

авіапідприємство або авіапідприємства для експлуатації договірних ліній, а 
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також анулювати або змінити таке призначення (ст. 3). Вимоги до власності 

залежать від підходу. Так, повна лібералізація передбачає лишу вимогу про 

здійснення державою, яка призначає, фактичного нормативного контролю з 

метою забезпечення дотримання стандартів авіаційної безпеки та безпеки 

польотів. Крім того, закріплені норми про «право заснування», тобто право 

іноземних осіб засновувати і експлуатувати на території однієї зі сторін 

авіапідприємство, яке може здійснювати внутрішні та міжнародні повітряні 

сполучення. 

Норми про безпеку польотів (ст. 8) і авіаційну безпеку (ст. 9) 

передбачають огляд повітряних суден для перевірки дійсності документації, 

відповідності обладнання та стану повітряного судна Стандартам ІКАО; 

можливість припинення дії або зміни умов експлуатаційного дозволу при 

недотриманні норм про безпеку польотів; надання сторонами одна одній 

необхідної допомоги для захисту цивільної авіації від актів незаконного 

втручання; пред’явлення відповідних вимог до експлуатантів повітряних 

суден та аеропортів.  

Положення про надання послуг споживачам стосуються захисту 

проїзних документів; поводження з пасажирами без права на в'їзд, 

пасажирами без документів і особами, яких депортують (ст. 10 – ст. 11). 

Відносини економічного характеру врегульовані нормами ТУПС про 

застосування до авіакомпаній зборів з користувачів, про митні збори, 

оподаткування, забезпечення вільної конкуренції; порядок визначення 

провізної ємності (від попереднього визначення при традиційному підході до 

вільного визначення і відсутності положень про співвідношення між 

провізною ємністю і попитом при лібералізаційному підході); зміну провізної 

ємності (залежність умов заміни повітряних суден авіапідприємствами сторін 

на маршрутах чи окремих рейсах від традиційного, проміжного чи 

лібералізаційного підходу), ціноутворення (тарифи), гарантії, перерахування 

виручки, продаж та маркетинг авіатранспортних послуг (ст. 12 – ст. 23). 
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Норми про послуги охоплюють аспекти наземного обслуговування 

(ступінь свободи вибору постачальників послуг залежить від підходу), код-

шерингу і кооперативних угод між авіаперевізниками, оренди повітряних 

суден, змішаних перевезень, використання автоматизованих систем 

бронювання (ст. 24 – ст. 28). Порядок затвердження і зміни розкладів 

передбачає звернення призначених авіапідприємств сторін щодо цих питань 

до авіаційних властей іншої сторони не пізніше, ніж за 30 днів до початку 

експлуатації договірних ліній і за 2 дні до здійснення польоту без 

затвердженого розкладу (ст. 32).  

Процесуальні положення ТУПС охоплюють застосування консультацій, 

розв’язання спорів (йдеться про використання дипломатичних каналів, 

проведення переговорів, містяться детальні положення про порядок 

створення та роботи арбітражу); внесення поправок, припинення дії, 

реєстрацію угод в ІКАО та набуття ними чинності [372]. 

Для сприяння використанню державами всіх зазначених модельних 

норм ТУПС доповнено додатками «Таблиця маршрутів», 

«Нерегулярні/чартерні перевезення», «Вантажні перевезення», «Заходи 

перехідного характеру», «Маршрути, необхідні для здійснення життєво 

важливих перевезень і розвитку туризму» [366]. Нормативний зміст 

положень додатків залежить від застосування традиційного, проміжного чи 

лібералізаційного підходів та відповідних формулювань основної частини 

ТУПС. 

 

2.3.2. Двостороння договірна практика США та ЄС в авіаційній 

сфері 

Відносини між ЄС та США у сфері повітряних перевезень регулює 

укладена у 2007 р. Угода про повітряний транспорт між ЄС та США [333]. Це 

міжнародний договір про «відкрите небо» комплексного характеру, що 

прийшов на зміну двостороннім договорам між США та державами-членами 

ЄС [633, с. 665] і спрямований на приведення системи міжнародно-правового 
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регулювання відносин щодо діяльності цивільної авіації між ЄС та США у 

відповідність до сучасних вимог лібералізації повітряних перевезень [889, с. 

29] (надання прав на маршрути, прав на експлуатацію і комерційних прав 

авіакомпаніям сторін), забезпечення безпечних, доступних та 

конкурентоспроможних міжнародних повітряних сполучень [622, с. 3]. Угода 

набула чинності у 2008 р., у 2010 р. підписано протокол до неї [349], у 2011 р. 

до Угоди приєднались Норвегія та Ісландія [517].  

Угода містить норми про надання авіакомпаніям сторін справедливих та 

рівних можливостей щодо конкуренції у забезпеченні міжнародних 

авіаперевезень. Договірні положення про права на авіаперевезення 

передбачають обмін сторонами першою – п’ятою і сьомою «свободами 

повітря». Європейські авіакомпанії отримали змогу здійснювати рейси в 

США з будь-якої точки ЄС, а не тільки зі своєї держави, американські 

авіакомпанії – перевозити пасажирів до будь-якого аеропорту ЄС [100, с. 12]. 

При цьому повітряним суднам європейських авіакомпаній надане право 

виконувати польоти не лише між державами ЄC і США, а й між третіми 

державами і США, а американським авіакомпаніям – перельоти всередині 

ЄС. Водночас, європейські авіакомпанії не отримали права на виконання 

перельотів всередині США, що викликало їхнє незадоволення [620, 9-10].  

Що стосується перевезень вантажів, то авіакомпаніям сторін надане 

право виконувати такі перевезення між державами ЄС або між будь-якою 

державою ЄС та будь-якою третьою державою (американським 

авіакомпаніям), та між США та будь-якою третьою державою (авіакомпаніям 

держав-членів ЄС). 

Угода зобов’язує сторони дотримуватись принципу мінімальної 

процедурної затримки у призначенні і наданні авіакомпаніям дозволів на 

виконання рейсів; надає сторонам право на відкликання, призупинення або 

обмеження призначення та дозволів на польоти у випадку порушення 

договірних вимог щодо власності, контролю, ліцензування та основного 

місця діяльності авіакомпаній на території сторін, а також порушення їхнього 



 

169 

 

 

законодавства про повітряні перевезення і польоти; передбачає забезпечення 

та співпрацю сторін у сфері авіаційної безпеки і безпеки польотів, при 

наданні права відкликати призначення та дозволи, видані авіакомпаніям, у 

випадку недотримання стандартів безпеки.  

Крім того, в Угоді містяться загальні положення про комерційну 

діяльність європейських та американських авіакомпаній, зокрема ринкову 

конкуренцію і захист прав споживачів; охорону навколишнього середовища 

згідно зі стандартами ІКАО; використання комп’ютерних систем 

бронювання. Консультації, пов'язані із виконанням і застосуванням норм 

Угоди, має здійснювати Спільний комітет, що складається з представників 

сторін. 

Додатки до Угоди присвячені питанням припинення дії двосторонніх 

договорів у сфері цивільної авіації між США та державами ЄС (Додаток 1), 

співробітництва з питань конкуренції в галузі повітряного транспорту, при 

покладенні на сторони зобов’язання забезпечувати дотримання принципу 

вільної і чесної конкуренції (Додаток 2), надання авіатранспортних послуг 

Уряду США (Додаток 3), додатковим питанням, пов’язаним із власністю, 

інвестиціями та контролем над авіакомпаніями (Додаток 4), а також 

франчайзингу і використанню торгових марок (Додаток 5) [322]. 

У контексті лібералізації повітряних перевезень особливу увагу слід 

приділити Додатку 4. Ним дозволене володіння громадянами держав ЄС 

американськими авіакомпаніями з урахуванням двох обмежень. По-перше, 

володіння акціями авіакомпанії іноземними громадянами не може 

перевищувати 25% акцій з правом голосу на загальних зборах акціонерів. По-

друге, заборонений фактичний контроль іноземців над американською 

авіакомпанією. З урахуванням зазначеного загального обмеження у 25% не 

вважається фактичним контролем над авіакомпанією: a) право власності 

громадян сторони або сторін Угоди: 1) у кількості до 25% акцій з правом 

голосу; та/або 2) до 49,9% загального капіталу американського авіакомпанії; 

та b) приналежність громадянам сторони або сторін 50% або більше від 
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загального капіталу американської авіакомпанії. В останньому випадку 

оцінка здійснюється на індивідуальній основі.  

Водночас, володіння громадянами США європейськими авіакомпаніями 

дозволяється з урахуванням двох обмежень. Держава-член (держави-члени) 

ЄС та/або її (їхні) громадяни повинні, по-перше, володіти більшістю акцій і, 

по-друге, здійснювати фактичний контроль над авіакомпанією [355]. 

Угода про повітряний транспорт між ЄС та США має суттєвий 

позитивний вплив на авіаперевезення [622, с. 3-4]. Відбулось взаємне 

відкриття ринків сторін, доступ на ринок авіаперевезень нових учасників, 

усунення обмежень на маршрути, ціни та провізну ємність, встановлені 

тісніші з зв'язки між авіаперевізниками ЄС та США. З’явилось понад 50 

нових маршрутів між аеропортами сторін, кількість пасажирів зросла на 6 

млн. осіб на рік, ціна білетів знизилась в середньому на 230 євро [567]. Вдалі 

формулювання норм про співпрацю дали змогу ефективно реагувати на нові 

виклики у сфері авіаційної безпеки, безпеки польотів, охорони 

навколишнього середовища, конкуренції теж сприяли створенню вдалих 

умов для розвитку бізнесу. 

У 2011 р. була укладена Угода між США та ЄС про співробітництво у 

сфері регулювання безпеки цивільної авіації. Згідно з нею співпраця сторін 

поширюється на: 1) затвердження льотної придатності та моніторинг 

продукції у сфері цивільної авіації (взаємне визнання документів про 

відповідність та затвердження документів, виданих уповноваженими 

органами сторін); 2) екологічні випробування і затвердження продукції у 

сфері цивільної авіації; 3) затвердження та моніторинг об'єктів технічного 

обслуговування; 4) нормативне регулювання та гармонізацію законодавства 

між США та ЄС [310].  

У квітні 2019 р. прийняте Рішення Ради ЄС №2019/572 про ухвалення 

змін до Угоди 2011 р. Зміни передбачають розширення галузей співпраці, в 

яких можна застосовувати взаємне визнання документів про відповідність та 

затвердження, виданих уповноваженими органами сторін, з метою 
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оптимізації використання ресурсів і економії витрат при збереженні високого 

рівня безпеки у сфері повітряного транспорту [488]. 

До основних проблем правового регулювання відносин у сфері 

діяльності цивільної авіації між США та ЄС відносять брак прогресу щодо 

обмежень стосовно власності над американськими авіакомпаніями і, 

відповідно, наявність обмежень конкуренції [431]. По-друге, йдеться про спір 

між ЄС та США в рамках СОТ стосовно надання США субсидій 

американській компанії Boeing, що шкодить європейській Airbus (у квітні 

2019 р. Орган з розв’язання спорів СОТ ухвалив остаточний звіт про 

виконання рішення, в якому зазначено, що заподіяння шкоди продовжується 

донині) [974]. У відповідь на це Європейська Комісія розпочала публічні 

консультації про перелік американських товарів, стосовно яких може бути 

підвищено митні збори [566].  

По-третє, наразі відсутні засоби подолання проблеми концентрації 

пасажирських перевезень між ЄС та США в кількох аеропортах (Aтлaнтa, 

Чикаго, Філадельфія, Лондон, Париж, Франкфурт, Амстердам) [431]. По-

четверте, існує проблема «мокрого лізингу», тобто відносини лізингу між 

авіаперевізниками, за яких лізингодавець надає лізингоодержувачу всю або 

частину провізної ємності повітряного судна та його екіпажу. Якщо 

нормативно-правові акти Міністерства транспорту США надавали право 

американським авіакомпаніям укладати договори про «мокрий лізинг» із 

європейськими, то акти acquis communautaire ЄС забороняють авіакомпаніям 

ЄС укладати угоди «мокрого лізингу» з лізингодавцями з держав поза 

межами ЄС, на період, що перевищує 7 місяців (або 14 місяців, якщо 

регулятор ЄС надає відповідний дозвіл лізингоодержувачу).  

На погляд американської сторони часові обмеження суперечать 

принципам лібералізації повітряних перевезень, передбачених Угодою про 

повітряний транспорт [394]. Тому у лютому 2019 р. Міністерство транспорту 

США заборонило низці європейських авіакомпаній здійснювати польоти до 
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США, що виконуються відповідно до договорів про «мокрий лізинг», а 

іншим обмежило дію відповідних дозволів 14-місячним строком [624]. 

Нові виклики у міжнародно-правовому регулюванні повітряних 

перевезень постали у зв’язку із процесом виходу Сполученого Королівства зі 

складу ЄС. У листопаді 2018 р. було узгоджено проект Угоди про повітряний 

транспорт між США та Сполученим Королівством [325] і ухвалено 

Меморандум про проведення консультацій, який відображає взаємне 

розуміння щодо імплементації Угоди [333]. Зміст проекту Угоди переважно 

співпадає зі змістом Угоди між США та ЄС 2007 р. Проблемні питання 

роз’яснюються у Меморандумі, в якому зазначено, що американським 

перевізникам надаватимуть однакові права на перевезення для 

обслуговування всіх частин суверенної території Сполученого Королівства, 

які не були включені до Угоди 2007 р. Йдеться про заморські території, 

наприклад, Бермудські острови, Кайманові острови, Фолклендські острови та 

залежні території, зокрема Джерсі, Гернсі та острів Мен). Важливо зазначити, 

що проект Угоди передбачає скасування часових обмежень щодо форм 

комерційної співпраці, таких як укладення договорів лізингу та код-шеринг.  

По-черверте, у Меморандумі міститься відповідь на занепокоєння 

Сполученого Королівства з приводу вимог про переважне володіння та 

фактичний контроль над авіакомпаніями, адже низкою британських 

авіакомпаній (наприклад, British Airways) повністю або частково володіють 

іноземні авіакомпанії. У Меморандумі вказано, що Міністерство транспорту 

США має повноваження скасовувати вимоги щодо власності та контролю і 

відповідну тривалу практику стосовно авіакомпаній держав, з якими у США 

діють угоди про «відкрите небо». 

З іншого боку, британські перевізники більше не зможуть виконувати 

пасажирські рейси між США до ЄС без зупинки на території Сполученого 

Королівства, оскільки вони не будуть авіакомпаніями держави-члена ЄС. 

Водночас, регулюванню вантажних перевезень притаманна значно більша 

гнучкість завдяки наданню сьомої «свободи повітря», тобто права на польоти 
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з території іншої сторони до третіх держав без посадки в своїй державі. 

Таким чином, авіаперевізники вантажів зі Сполученого Королівства зможуть 

експлуатувати маршрути між США та державами-членами ЄС (за умови 

згоди самого ЄС) або іншими державами [4394.
 
 

 

2.3.3. Сучасна двостороння договірна практика США та держав 

Південної і Центральної Америки у галузі міжнародних повітряних 

перевезень 

Починаючи з 1992 р., США стали укладати угоди про «відкрите небо», 

спрямовані на усунення урядового впливу на рішення у сфері діяльності 

цивільної авіації стосовно маршрутів, провізної ємності, ціноутворення при 

міжнародних повітряних перевезеннях [434]. У травні 1997 р. двосторонні 

договори про повітряний транспорт такого характеру були укладені з 

центральноамериканськими державами – Коста-Рікою [326], Сальвадором 

[327], Гватемалою [328], Гондурасом [239] і Нікарагуа [395]. За своїм змістом 

ці договори практично ідентичні і передбачають взаємне надання сторонами 

повного доступу до ринку без обмежень щодо призначення перевізників, 

прав на маршрути, провізної ємності, частоти рейсів, тарифів, відносин код-

шерингу між авіакомпаніями сторін, і переважно надають сьому «свободу 

повітря» для окремих вантажних перевезень.  

До найважливіших із сучасних двосторонніх угод США з державами 

Південної та Центральної Америки належать угоди з найбільшими 

партнерами США у сфері повітряних перевезень в регіоні – Бразилією, 

Мексикою та Аргентиною. Зокрема, йдеться про укладену у 2011 р. Угоду 

про повітряний транспорт між США та Бразилією – двосторонній 

міжнародний договір про «відкрите небо» [932], який набув чинності у 2018 

р. [867]. Це відбулось після ратифікації договору Сенатом Бразилії, затримка 

якої була зумовлена побоюваннями, що на бразильському ринку місцеві 

авіакомпанії не витримають конкуренцію із авіакомпаніями США [416]. 
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У цілому Угода торкається таких питань, як надання прав на регулярні і 

чартерні повітряні перевезення; призначення авіакомпаній та надання їм 

дозволів на перевезення; підстави для відкликання призначень і дозволів; 

застосування законодавства сторін; авіаційна безпека і безпека польотів, 

зокрема проведення консультацій між сторонами; комерційні можливості, 

включаючи код-шеринг та інтермодальні перевезення, митні збори та 

платежі, забезпечення вільної конкуренції, ціноутворення, консультації, 

положення процедурного характеру. 

Сторони обмінялися наступними правами на повітряні перевезення: 

1) право на транзитний проліт через повітряний простір іншої держави 

(перша «свобода повітря»); 2) право на зупинку на території іншої держави з 

некомерційними (технічними) цілями (друга «свобода повітря»); 3) право 

здійснювати міжнародні повітряні перевезення між пунктом в одній державі 

та пунктом в іншій державі (третя і четверта «свободи повітря»); 4) право 

здійснювати міжнародні повітряні перевезення між пунктами на наступних 

маршрутах: а) для американських авіакомпаній – від пунктів поза межами 

США через США та проміжні пункти до будь-якого пункта (пунктів) у 

Бразилії та за її межами; б) для бразильських авіакомпаній – від пунктів поза 

межами Бразилії через Бразилію і проміжні пункти до будь-якого пункту 

(пунктів) в США і за їхніми межами (п’ята «свобода повітря») [323, с. 11]. 

Угода скасовує обмеження на кількість рейсів між США та Бразилією, 

яка до цього становила 301 рейс на тиждень, але не дає авіакомпаніям сторін 

прав на каботажні рейси на території іншої сторони [414]. США та Бразилія 

дозволили призначеним авіакомпаніям визначати ціни на послуги, типи 

повітряних суден, частоту рейсів та провізну ємність на основі комерційних 

міркувань. Сторони можуть в односторонньому порядку обмежувати 

кількість та частоту рейсів, типи повітряного судна, які експлуатуються 

авіакомпаніями іншої сторони, лише з причин, пов’язаних з митами, 

технічними, експлуатаційними причинами або міркуваннями охорони 

довкілля [323, с. 11]. 
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Встановлені Угодою 2011 р. норми з таких важливих аспектів 

міжнародних повітряних перевезень, як безпека польотів цивільної авіації, 

звільнення від оподаткування та переказ прибутків, нові для відносин сторін 

[272]. Положення про призначення і відкликання призначень, застосування 

законодавства сторін, авіаційну безпеку, комерційні відносини переважно є 

стандартними для сучасних угод лібералізаційного характеру. Щоправда, 

Угодою 2011 р. визначено, що кожна сторона може відкликати, призупиняти 

чи обмежувати дію призначень або технічних дозволів для авіакомпаній у 

наступних випадках: a) авіакомпанія не є авіакомпанією іншої сторони 

Угоди, тобто такою, що отримала в цій іншій державі сертифікат 

авіатранспортного підприємства і має основне місце діяльності на її 

території; б) переважне володіння та фактичний контроль над авіакомпанією 

не здійснюють інша сторона Угоди та/або її громадяни; в) діяльність 

авіакомпанії не відповідає законодавству сторони Угоди про експлуатацію 

повітряних суден; г) інша сторона не виконує вимоги та не застосовує 

стандартів у сфері безпеки польотів або не дотримується норм Угоди щодо 

авіаційної безпеки (у випадку, передбаченому п. «г», кожна сторона може 

визначати умови застосування призначень та технічних дозволів). 

Важливо зазначити, що сторони погодилися позитивно ставитись, 

сприяти і давати дозвіл на комерційні відносини і створення комерційних 

союзів. Авіакомпаніям кожної зі сторін, що здійснюють як регулярні, так і 

нерегулярні пасажирські, вантажні чи комбіновані перевезення, надане право 

укладати угоди комерційного характеру (блокування місць, код-шеринг, 

лізинг) з однією або кількома авіакомпаніями або компаніями, що 

здійснюють наземні перевезення. Це дає можливості для інтермодальних 

перевезень, включаючи наземні перевезення вантажів з або до будь-якого 

пункту в США, Бразилії та третіх держав. Авіакомпанії можуть обирати, чи 

бути безпосередню відповідальними за такі наземні перевезення, чи надавати 

послуги через третю сторону [323, с. 3-4, 8].  
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Прихильники Угоди 2011 р. вважають, що запровадження «відкритого 

неба» у відносинах між Бразилією і США розширить двосторонні зв'язки і 

стимулюватиме розвиток авіаційної галузі. Міністерство транспорту США 

вказало на активізацію повітряних сполучень, заохочення конкуренції між 

авіакомпаніями, сприяння забезпеченню авіаційної безпеки та безпеки 

польотів [272]; авіакомпанія American Airlines зазначила, що реалізація 

Угоди приведе до збільшення вибору у споживачів і сприятиме 

економічному зростанню в авіаційній галузі [351]. Однак критики Угоди 

стверджують, що відкриття ринку Бразилії поставить місцеві авіакомпанії в 

складне становище, оскільки їхні нові конкуренти не зіштовхуються з 

характерними для Бразилії проблемами високих податків і жорсткого 

трудового законодавства [414]. 

Угода 2011 р. не змінює чинних до цього правил щодо іноземних 

інвестицій в Бразилії, які встановлюють обмеження у 20% щодо власності 

над авіакомпаніями (ст. 181 Повітряного кодексу Бразилії 1986 р) [415]. Втім, 

враховуючи обмеження, накладені антимонопольними органами США на 

злиття та поглинання із залученням компаній з держав, з якими США не 

уклали договорів про «відкрите небо», ефективна реалізація Угоди 2011 р., 

безсумнівно, допоможе прискорити внесення змін до застарілого 

Повітряного кодексу Бразилії [414].  

LATAM Airlines Group і American Airlines, два найбільші перевізники в 

регіоні, можуть просуватися у створенні спільного підприємства, як вони 

планували [416]. Це забезпечить відкриття нових маршрутів і зростання 

кількості рейсів. Набуття Угодою 2011 р. чинності, яке відбулось у 2018 р., 

було вимогою Міністерства транспорту США для затвердження угоди між 

цими авіакомпаніями про створення спільного підприємства [408]. 

Інший важливий договір про повітряні перевезення в американському 

регіоні – Угода про повітряний транспорт між США та Мексикою 2015 р. 

[331], покликана замінити попередній договір, що діяв з 1960 р. [330] і мав 

вельми обмежувальний характер. Натомість, Угода 2015 p., що набула 
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чинності у 2016 р., являє собою договір про «відкрите небо». Угода регулює 

ті ж відносини, що і американо-бразильський договір: права на перевезення і 

відносини щодо виконання регулярних пасажирських, комбінованих, 

вантажних рейсів, чартерних рейсів (пасажирських і комбінованих), надання 

можливостей для здійснення інтермодальних перевезень, питання 

ціноутворення, комерційні відносини і альянси між авіакомпаніями, 

забезпечення дотримання принципу чесної конкуренції, аеропортові збори 

[331]. 

Зміст Угоди 2015 р. загалом стандартний для сучасних двосторонніх 

договорів про «відкрите небо» [759]. Вона не містить обмежень на кількість 

призначених авіакомпаній, але встановлює вимоги про переважне володіння 

та фактичний контроль над авіакомпаніями, закріплює характерні для 

сучасних договорів норми про скасування, припинення або обмеження 

призначень; проведення консультацій щодо безпеки польотів та авіаційної 

безпеки.  

Кожна сторона може відкликати, призупиняти чи обмежувати дію 

призначень або технічних дозволів для авіакомпаній, якщо: a) переважне 

володіння та фактичний контроль над авіакомпаніями не здійснюють інша 

сторона Угоди та/або її громадяни; б) діяльність авіакомпанії не відповідає 

законодавству сторони Угоди щодо експлуатації повітряних суден; в) інша 

сторона не виконує вимоги та не застосовує стандартів у сфері безпеки 

польотів або не дотримується норм Угоди про авіаційну безпеку [331]. Як 

бачимо, ці норми більш сучасні та гнучкі, ніж передбачені американо-

бразильським договором 2011 р. 

Розширюючи доступ авіакомпаній до ринку, надаючи їм не тільки 

першу і другу «свободи повітря», а і низку інших, Угода дає значні 

можливості пасажирським та вантажним перевізникам [690], не 

передбачаючи однак надання авіакомпаніям сторін прав на каботажні 

перевезення на території іншої сторони і не забезпечуючи повне взаємне 

відкриття ринків США та Мексики [579]. 
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Угодою 2015 р. визначені наступні права та маршрути регулярних 

пасажирських та комбінованих перевезень між Мексикою і США, в обох 

напрямках: а) від пункту або пунктів в одній державі до пункту або пунктів в 

іншій державі (третя і четверта «свободи повітря»); б) від визначених пунктів 

у США чи Мексиці до визначених пунктів у Мексиці чи США та за їхніми 

межами, тобто до Панами або будь-якого іншого пункту в Центральній або 

Південній Америці (п'ята «свобода повітря» для американських 

авіакомпаній); в) від визначених пунктів у Мексиці чи США до визначених 

пунктів у США чи Мексиці та за їхніми межами, тобто до Канади, держав ЄС 

та інших держав (п'ята «свобода повітря» для мексиканських авіакомпаній); 

г) з будь-якого пункту в одній зі сторін через будь-яку проміжну державу, до 

будь-якого пункту в іншій стороні і за її межами, за згодою сторін (сьома 

«свобода»).  

Що стосується чартерних перевезень, то пасажирські та комбіновані 

перевезення дозволені між Мексикою і США в обох напрямках: а) від будь-

якого пункту або пунктів в одній державі до будь-якого пункту або пунктів в 

іншій державі (третя і четверта «свободи повітря»); b) від пункту або пунктів 

в одній державі, через проміжний пункт або пункти до пункту або пунктів в 

іншій державі і поза її межі (п’ята і шоста «свобода повітря»).  

Окремі вантажні перевезення дозволені (і регулярні, і чартерні): а) від 

будь-якого пункту або пунктів в одній державі до будь-якого пункту або 

пунктів в іншій державі та поза її межі (третя – п’ята «свободи повітря»); b) 

від пункту або пунктів в іншій державі до будь-якого пункту або пунктів в 

третій державі (сьома «свобода повітря») [331]. Гнучкості здійснення 

вантажних перевезень сприяє надання перевізникам вантажів прав 

використовувати одне повітряне судно з кількома номерами рейсів, надавати 

послуги вантажних перевезень населенню та здійснювати планові зупинки в 

будь-якому місці в межах або за межами території держави. 

Норми Угоди 2015 р. про комерційні відносини і союзи між 

авіакомпаніями, код-шеринг, інтермодальні перевезення схожі на закріплені 
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Угодою між Бразилією та США 2011 р. Авіакомпаніям кожної зі сторін, що 

здійснюють як регулярні, так і нерегулярні пасажирські, вантажні чи 

комбіновані перевезення, надане право укладати угоди комерційного 

характеру з однією або кількома авіакомпаніями іншої держави або третьої 

держави для здійснення авіаперевезень до проміжних пунктів за межами 

Мексики або США.  

Можливе і укладення авіакомпаніями угод про виконання 

інтермодальних перевезень, включаючи наземні перевезення вантажів з або 

до будь-якого пункту в США або Мексиці до третіх держав. Авіакомпанії 

можуть обирати, чи бути безпосередню відповідальними за такі наземні 

перевезення, чи надавати послуги через третю сторону. Це дозволить 

транспортним компаніям, які здійснюють наземні перевезення (наприклад, 

автотранспортним компаніям), що використовуються авіакомпанією з 

Мексики або США, надавати інтермодальні послуги в іншій державі [579]. 

У продовження тенденцій лібералізації у червні 2019 р. після 

завершення перемовин між урядами США та Аргентини, які тривали близько 

року [949], було підписано Протокол [795] про внесення змін до Угоди між 

урядами США та Аргентини про повітряні перевезення 1985 р. [335]. Цілями 

ухвалення Протоколу Міністерством транспорту США проголошені 

покращення доступу на ринок авіакомпаній, що займаються пасажирськими і 

вантажними перевезеннями, підвищення рівня конкуренції та збільшення 

кількості маршрутів і рейсів (щодо пасажирських рейсів – з нинішніх 82 на 

тиждень до 102); взяття сторонами на себе зобов'язань із забезпечення 

високих стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів; надання 

авіакомпаніям можливості ухвалювати рішення комерційного характеру на 

основі ринкових міркувань без втручання держави [950].  

Норми Протоколу 2019 р. регулюють відносини щодо призначення 

авіакомпаній і відкликання призначень, надання дозволів на перевезення, 

регулярних та чартерних перевезень, застосування законодавства сторін, 

авіаційної безпеки та безпеки польотів, комерційних можливостей та 
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забезпечення чесної конкуренції. Принципи Протоколу відповідають 

сучасним лібералізаційним підходам до міжнародно-правового регулювання 

діяльності цивільної авіації, і здебільшого збігаються із тими, що містяться у 

договорах США з Бразилією 2011 р. і Мексикою 2015 р.  

Протокол передбачає відсутність обмежень на кількість призначених 

авіакомпаній, провізну ємність, маршрути, частоту рейсів, ліберальний 

режим чартерних перевезень, надання американським та аргентинським 

авіакомпаніям можливостей вступати у відносини код-шерингу [875].  

Кожна сторона має право призначати необмежену кількість 

авіакомпаній, які б здійснювали міжнародні повітряні перевезення між 

Аргентиною та США, може відкликати, призупиняти, обмежувати або 

встановлювати умови реалізації експлуатаційних або технічних дозволів для 

авіакомпаній, призначених іншою стороною, якщо: a) переважне володіння 

та фактичний контроль над авіакомпаніями не здійснюють інша сторона 

Угоди та/або її громадяни; б) діяльність авіакомпанії не відповідає 

законодавству сторони Угоди щодо експлуатації повітряних суден; або в) 

інша сторона не виконує вимоги та не застосовує стандартів у сфері безпеки 

польотів та авіаційної безпеки [795]. Ці положення практично співпадають із 

тими, які містяться в Угоді між США і Мексикою 2015 р. [331]. 

Окрім прав, передбачених для авіакомпаній сторін згідно з першою і 

другою «свободами повітря», відповідно до Протоколу 2019 р. авіакомпанії, 

призначені урядом США, можуть здійснювати регулярні міжнародні 

повітряні перевезення між пунктами на наступних маршрутах: а) від пунктів 

поза межами США через США і проміжні пункти до пункту (пунктів) в 

Аргентині та за її межами; б) вантажні перевезення між Аргентиною та будь-

яким пунктом (пунктами). Натомість, для авіакомпаній, призначених Урядом 

Аргентини, діють наступні маршрути: а) від пунктів поза межами Аргентини 

через Аргентину і проміжні пункти до пункту (пунктів) у США і за їхніми 

межами; б) вантажні перевезення між США і будь-яким пунктом (пунктами). 
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Як і в договорах США з Мексикою та Бразилією, авіакомпанії сторін 

американо-аргентинського протоколу можуть вступати у відносини 

комерційного характеру, такі як угоди про блокування місць, код-шеринг або 

лізинг з авіакомпаніями іншої сторони, авіакомпаніями третьої держави, 

наземними перевізниками будь-якої держави [795]. Крім того, сторони 

Протоколу 2019 р. підтвердили плани щодо розробки взаємоприйнятних 

положень про розв’язання спорів та застосування митних зборів і 

відповідного внесення змін до Угоди 1985 р. [609]. 

Додамо, що у жовтні 2018 р. США уклали нову Угоду про повітряний 

транспорт із Белізом, яка вводить взаємний необмежений доступ 

авіакомпаній сторін до авіасполучення між двома державами, надає сьому 

«свободу повітря» для вантажних перевезень [324]. У березні 2019 р. було 

внесено зміни аналогічного змісту до Угоди про повітряний транспорт між 

США і Суринамом 2013 р. [307].
 
 

 

Висновки до розділу ІІ 

1. Міжнародно-правове регулювання міжнародних авіаперевезень 

здійснюється в рамках низки багатосторонніх міждержавних договорів 

універсального, регіонального і субрегіонального характеру, а також 

двосторонніх угод про повітряні сполучення.  

Універсальне підгрунтя для міжнародно-правового регулювання 

міжнародних повітряних перевезень утворюють Чиказька конвенція 1944 р. 

(та додатки до неї), Угода 1944 р. про транзит при міжнародних повітряних 

сполученнях (Угода про дві свободи повітря) та Угода 1944 р. про 

міжнародний повітряний транспорт (Угода про пʼять свобод повітря). 

Кардинальним поштовхом для удосконалення міжнародно-правової 

регламентації міжнародних повітряних перевезень стало ухвалення в ході 

Всесвітньої авіатранспортної конференції 2003 р. Декларації глобальних 

принципів лібералізації міжнародного повітряного транспорту. Сучасні 

підходи, закладені у цій Декларації, знайшли своє втілення у договірній 
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практиці держав-членів ІКАО на універсальному, регіональному та 

двосторонньому рівнях. 

Сучасні міжнародні повітряні вантажні перевезення виконуються у двох 

формах: 1) комбіновані пасажирсько-вантажні; 2) окремі вантажні, що 

здійснюються на спеціально обладнаних повітряних суднах. Порядок їхнього 

виконання регулюють багатосторонні та двосторонні угоди про повітряне 

сполучення, які можуть або не містити згадок про вантажні перевезення, 

поширюючись на них так, як і на пасажирські перевезення, або закріплювати 

спеціальні норми про права на вантажні перевезення і маршрути. Норми 

сучасних міжнародних договорів лібералізаційного характеру, зокрема 

договорів про «відкрите небо», поширюються на вантажні перевезення, 

передбачають застосування до них сьомої та/або восьмої «свобод повітря», 

виконання перевезень типу «інтерлайн» та інтермодальних перевезень. 

Основні міжнародно-правові вимоги щодо забезпечення міжнародних 

повітряних перевезень аеропортовою інфраструктурою містяться у Додатку 

14 «Аеродроми» до Чиказької конвенції (нині діє видання 2016 р.). У ньому 

закріплені норми про фізичні характеристики, обладнання аеропортів, засоби 

технічного обслуговування, збір необхідної інформації про функціонування 

аеропортів. У зв’язку із розвитком технологій до Додатка 14, порівняно із 

іншими додатками до Чиказької конвенції, зміни вносять найчастіше. В низці 

технічних керівництв ІКАО міститься інструктивний та інформаційний 

матеріал, який розвиває, доповнює і сприяє належному застосуванню 

Додатка 14. 

2. З метою забезпечення ефективності і безпеки використання 

повітряного простору цивільною авіацією Рада ІКАО розділила надземний 

повітряний простір на 9 аеронавігаційних районів (зон). Відповідним чином 

функціонує 7 регіональних бюро ІКАО, які коордують використання 

аеронавігаційних районів, просувають та проводять моніторинг реалізації 

САРП ІКАО, проводять навчання і надають консультації.  
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Технічні аспекти функціонування аеронавігаційних районів регулюють 

ухвалені ІКАО Процедури аеронавігаційних служб (ПАНС), що доповнюють 

вимоги додатків до Чиказької конвенції; Глобальний аеронавігаційний план 

на 2016-2030 рр. і Регіональні аеронавігаційні плани – експлуатаційні та 

технічні керівництва, які роз'яснюють і сприяють практичному застосуванню 

CАРП та ПАНС.  

3. Міжнародні повітряні траси (МПТ) є забезпеченими необхідною для 

польотів інфраструктурою та обладнанням коридорами у повітряному 

просторі.  

Видається доцільним здійснення класифікації МПТ за такими 

критеріями:  

1) залежно від оснащення і обслуговування МПТ поділяються на:  

а) контрольовані, б) консультативні, в) льотно-інформаційні;  

2) залежно від територіального розташування МПТ поділяються на: а) 

траси нижнього повітряного простору, б) траси верхнього повітряного 

простору (щодо них здійснюється лише льотно-інформаційне 

обслуговування польотів).  

Проекти МПТ готує ІКАО за регіональною ознакою, а держави регіонів 

укладають відповідні міжнародні договори. Спеціальні міждержавні 

договори можуть регулювати спільні дії з обслуговування польотів у деяких 

районах міжнародного повітряного простору і визначають МПТ як маршрути 

ОПР.  

Держави-члени ІКАО суворо дотримуються своїх зобов’язань щодо 

забезпечення належного функціонування МПТ. Після анексії РФ АР Крим у 

2014 р. виникли деякі проблемні питання. Так, Україна згідно з Угодою про 

встановлення РПІ над Чорним морем 1997 р. має здійснювати ОПР над 

Кримським півостровом та власними територіальними водами та 

аеронавігаційне обслуговування МПТ над центральною і західною частинами 

Чорного моря. Наразі над територією Кримського півострова і 

територіальними водами України встановлена заборонена для польотів зона. 
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Маршрути L851 та M856, розташовані над західною частиною Чорного моря, 

обслуговуються Україною.  

Натомість, РФ систематично порушує норми Європейського 

аеронавігаційного плану і додатків до Чиказької конвенції 1944 р. шляхом 

захоплення радіочастотного спектру України, використання не за 

призначенням аварійної частоти, несанкціонованого виходу сторонніх осіб в 

радіоефір на робочих частотах. Діяльність утвореної ІКАО у 2015 р. для 

нормалізації польотів у регіоні Оперативної групи з Чорного моря не 

приносить результатів. 

4. Найбільш розвиненою регіональною системою міжнародно-правового 

регулювання повітряних перевезень є існуюча в ЄС: створений єдиний 

європейський авіаційний ринок, встановлений режим «відкритого неба», що 

поширюється на каботажні перевезення, запроваджується режим «Єдиного 

європейського неба» (ЄЄН). З 2015 р. відбувається реалізація Авіаційної 

стратегії для Європи, що полягає у лібералізації авіаперевезень між 

державами ЄС та іншими державами у всіх регіонах, підтримання високих 

стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів.  

До притаманних ЄС проблем у сфері повітряних перевезень належать 

регуляторні і практичні труднощі впровадження ЄЄН; фрагментація ЄЄН в 

сенсі інституційних механізмів, правового регулювання, статусу повітряного 

простору, кількості постачальників послуг; недостатня увага органів ЄС до 

аспектів забезпечення зайнятості, рівня обслуговування та безпеки 

повітряних перевезень внаслідок зосередження на питаннях конкуренції та 

скорочення витрат; труднощі пристосування нормативного регулювання 

повітряних перевезень до виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. 

5. Розвиток міжнародно-правового регулювання перевезень в інших 

регіонах світу здійснюється в рамках інтеграційних утворень (Меркосур, 

КАРІКОМ, Андське Співтовариство, АСЕАН, АТЕС) і спеціалізованих 

регіональних організацій, таких як Латиноамериканська комісія цивільної 

авіації (ЛАКАК). В Центральній і Південній Америці відповідні міжнародні 
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договори забезпечують поступову лібералізацію повітряних перевезень при 

збереженні можливостей держав регіону із захисту власного ринку. Однак 

примітно, що договір, який знімає обмеження прав на перевезення у регіоні 

найбільшою мірою, Багатосторонню угоду про відкрите небо між державами-

членами ЛАКАК 2010 р., досі ратифікувала лише Панама, навіть попри право 

держав-учасниць робити застереження до договірних норм. Таке ж 

спрямування притаманне підписаній у 2018 р. Багатосторонній угоді про 

повітряні перевезення КAРIКOM, яка теж наразі не набула чинності. 

6. У Південно-Східній Азії важливу роль відіграє система договорів, 

укладених в рамках АСЕАН 2009-2010 рр. і спрямованих на поступове 

просування лібералізації, активізація якої на засадах «відкритого неба» 

відбувається з 2015 р. відповідно до концепції «Єдиного авіаційного ринку 

AСEAН», що передбачає взаємне відкриття ринків сторін, усунення 

обмежень на маршрути, ціни та провізну місткість, удосконалення 

технічного обслуговування. Однак, прагнучи захистити свої ринки, більшість 

держав АСЕАН виступає проти розширення переліку «свобод повітря» і 

введення сьомої «свободи», серйозними є виклики у сфері безпеки у зв’язку 

із швидким зростанням обсягів міжнародних перевезень у Південно-Східній 

Азії.  

Укладена державами-членами АТЕС Багатостороння угода про 

лібералізацію міжнародних повітряних перевезень 2001 р. являє собою угоду 

про «відкрите небо», якою значною мірою усунуті обмеження на 

перевезення, а також послаблені вимоги до власності над авіакомпаніями, які 

стримували інвестиції. Однак приєднанню нових держав до Багатосторонньої 

угоди перешкоджає брак у норм, що сприяли б захисту внутрішнього ринку 

держав-учасниць від конкуренції з боку більших авіакомпаній.  

7. В рамках СНД діє загальна Угода про цивільну авіацію та 

використання повітряного простору 1991 р. та низка інших договорів 1990-х 

рр., які спрямовані на забезпечення авіаційної безпеки і безпеки польотів. 

Втім, наразі ефективну співпрацю унеможливлюють наслідки для повітряних 
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сполучень агресії РФ проти України, політична вмотивованість рішень РФ 

про обмеження перевезень між нею та іншими державами СНД, суперечності 

між державами з приводу діяльності цивільної авіації, погіршення показників 

авіапригод, передусім через зниження кваліфікації кадрів, недоліки і 

незадовільну сервісну підтримку літаків, насамперед Sukhoi SuperJet 100, а 

також неоднозначна оцінка діяльності Міждержавного авіаційного комітету 

(МАК), що викликає сумніви щодо об’єктивності розслідувань авіапригод 

цим органом. 

8. До основних положень двосторонніх міжнародних договорів про 

повітряні перевезення відносяться наступні: 1) норми про порядок 

призначення авіакомпаній і дозволів на виконання польотів, що ґрунтуються 

на принципі множинного призначення; 2) критерії володіння і контролю над 

авіакомпаніями, що стають вільнішими по мірі просування лібералізації 

повітряних перевезень; 3) надання призначеним авіакомпаніям «свобод 

повітря», перелік яких залежить від ступеню лібералізації; 4) скасування 

обмежень на провізну ємність, частоту рейсів, типи повітряних суден; 

5) визначення повітряних ліній, тобто маршрутів повітряних перевезень між 

погодженими пунктами сторін; 6) зобов’язання держав у сфері безпеки 

польотів і авіаційної безпеки, при наданні, у разі недотримання зобов’язань 

стороною, що призначає авіакомпанію, права іншій стороні відкликати 

призначення і дозвіл на виконання польотів; 7) вільне визначення тарифів 

авіакомпаніями на основі комерційних міркувань; 8) надання можливостей і 

визначення основних засад спільної комерційної діяльності авіакомпаній 

(код-шеринг, блокування місць, виконання перевезень типу «інтерлайн» та 

інтермодальних перевезень із залученням наземних перевізників). При цьому 

основою низки двосторонніх договорів про повітряні перевезення є 

розроблена ІКАО Типова угода про повітряне сполучення (нині діє видання 

2017 р.), у якій державам запропоновано кілька редакцій, залежно від 

обраного ними підходу – традиційного, проміжного і найбільш ліберального.  
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 Двосторонні відносини у сфері повітряних перевезень між ЄС та США 

регулює Угода про повітряний транспорт 2007 р. – договір про «відкрите 

небо» комплексного характеру, що передбачає обмін сторонами першою-

п’ятою і сьомою «свободами повітря»; застосування проміжного підходу до 

вимог щодо власності і фактичного контролю над авіакомпаніями; містить 

засоби забезпечення справедливої і вільної конкуренції; надає широкі 

можливості для багатоаспектної комерційної співпраці між авіакомпаніями..  

До основних проблем у сфері міжнародно-правового регулювання 

повітряних перевезень між ЄС та США належать ненадання Угодою 2007 р. 

європейським авіакомпаніям прав на польоти між пунктами в США, при 

наданні американським авіакомпаніям права виконувати польоти між 

пунктами всередині ЄС; жорсткіші обмеження Угоди 2007 р. щодо власності 

над американськими авіакомпаніями, порівняно із тими, що застосовуються 

до європейських; обмеження acquis communautaire ЄС на застосування 

«мокрого лізингу» у відносинах між авіакомпаніями ЄС та держав поза 

межами ЄС; спір в рамках СОТ про надання США субсидій американському 

Boeing, які заподіюють шкоду європейському Airbus; труднощі регулювання, 

пов’язані із виходом Сполученого Королівства зі складу ЄС.  

Ще одним сучасним прикладом лібералізації міжнародних повітряних 

перевезень на двосторонньому рівні є договірні правові механізми 

регулювання відносин між США і державами Південної та Центральної 

Америки у сфері повітряних перевезень, а саме угоди про відкрите небо 

1990-х – 2010-х рр. Вони передбачають взаємне надання сторонам доступу до 

ринку авіаперевезень, обмін першою – п’ятою «свободами повітря» і сьомою 

«свободою» для окремих вантажних перевезень, скасування обмежень щодо 

призначення перевізників, прав на маршрути, провізної ємності, частоти 

рейсів, тарифів; регулюють відносини код-шерингу, лізингу, блокування 

місць, інтермодальних перевезень.  
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РОЗДІЛ ІІІ. 

МІЖНАРОДНІ АВІАЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У 

ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 

  

3.1. Основні напрямки діяльності універсальних міжнародних 

авіаційних організацій 

 

3.1.1. Роль ІКАО як універсальної міжнародної авіаційної організації 

Визначна роль у формуванні міжнародного інституційного механізму у 

сфері цивільної авіації належала міжнародним неурядовим організаціям. Так, 

починаючи з Брюссельської конференції 1902 р., у рамках Інституту 

міжнародного права, ІМП (фр. Institut de Droit International) розглядалися 

різні проекти щодо правового статусу повітряного простору, розташованого 

над державною територією [448, с. 523-524] і за її межами [448, с. 246], а 

спеціально сформований у структурі Інституту комітет активно обговорював 

різні проекти так званого «Міжнародного кодексу повітряного руху» [448, с. 

523-524]. Суттєвий внесок у становлення міжнародно-правового 

регулювання діяльності цивільної авіації внесли Міжнародний юридичний 

комітет з авіації (фр. Comité juridique international de l'aviation) [856, с. 24] та 

Міжнародний технічний комітет юристів-експертів з повітряного права, 

СІТЕЖА (від фр. Comité International Technique d'Experts Juridiques Aériens, 

CITEJA) [653, с. 213-214]. Водночас основну правотворчу діяльність у цьому 

напрямку здійснювали перші міжнародні авіаційні організації, і передусім 

Міжнародна комісія з повітряних пересувань (МКПП), яка була створена 

згідно зі ст. 34 Паризької конвенції 1919 р. і стала прообразом ІКАО, а також 

Консультативний технічний комітет з транспорту Ліги Націй [59, с. 214-219]. 

Чиказька конвенція 1944 p. передбачала створення Міжнародної 

організації цивільної авіації (ІКАО), цілями та завданнями якої мали стати 

розробка принципів і методів міжнародної аеронавігації та сприяння 

плануванню і розвитку міжнародного повітряного транспорту (ст. 44 
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Чиказької конвенції) [95]. Було визначено, що через 30 днів після того, як 

уряди 26 держав (тобто половина присутніх на Чиказькій конференції) 

ратифікують Конвенцію, норми про створення ІКАО набудуть чинності 

[367]. 

Слід зазначити, що, Тимчасовою угодою про міжнародну цивільну 

авіацію 1945 р. було передбачене функціонування тимчасового органу – 

Тимчасової міжнародної організації цивільної авіації, ПIКAO (англ. 

Provisional International Civil Aviation Organization, PICAO), яка почала 

роботу в серпні 1945 р. ПIКAO повинна була існувати до створення постійної 

організації, але в будь-якому не довше трьох років [672, с.63].  

ПІКАО виконувала функції консультативного та координаційного 

органу, структурно складалася з Тимчасової ради і Тимчасової асамблеї; з 

червня 1945 р. Тимчасова рада, до складу якої належали представники 21 

держави-члена, стала постійно проводити засідання в Монреалі (Канада). 

Перша Тимчасова асамблея ПІКАО також була проведена в Монреалі, в 

червні 1946 р. [914]. 

Основними повноваженнями Тимчасової асамблеї були розгляд та 

вживання відповідних заходів щодо звітів Ради та ухвалення рішень з будь-

якого питання, переданого Тимчасової радою ПІКАО; затвердження річного 

бюджету та визначення угод Організації фінансового характеру; передання 

Тимчасовій раді ПІКАО будь-яких конкретних питань на розгляд і подальше 

звітування; делегування Тимчасовій раді ПІКАО будь-яких повноважень, 

необхідних для виконання ПІКАО її функцій (рішення про таке делегування 

можуть бути скасовані або змінені в будь-який час); вирішення будь-яких 

питань в сфері діяльності Організації, окремо не визначених як предметна 

компетенція Тимчасової ради ПІКАО. 

Повноваження Тимчасової ради ПІКАО полягали у призначенні 

Генерального секретаря; визначенні процедур призначення, зарплатні та 

умов роботи службовців і працівників ПІКАО; створенні допоміжних 

робочих груп, з-поміж яких – Комітет з повітряного транспорту, Комітет з 
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аеронавігації, Комітет Міжнародної конвенції про цивільну авіацію; 

підготовці та поданні на розгляд Тимчасової асамблеї кошторис бюджету; 

укладенні угод з іншими міжнародними організаціями [671, с. 930, 932].  

Метою проведення Тимчасової асамблеї ПIКAO, яка відбулася в 

Монреалі з 21 травня по 7 червня 1946 р., було обговорення, з-поміж іншого, 

кроків, які слід вжити для того, щоб перехід від тимчасової до постійної 

організації відбувся плавно і без перешкод в роботі [830, с. 8]. Більше того, 

норма ст. VII Тимчасової угоди про міжнародну цивільну авіацію 

передбачала, що на момент набуття чинності Чиказькою конвенцією 

документи та майно ПІКАО мають бути передані ІКАО [671. С. 935].  

Тимчасова асамблея розглянула і проаналізувала звіти комітетів з 

питань навігації та повітряного транспорту, а також засідань, проведених на 

регіональному рівні, працювала над підготовкою порядку денного до Першої 

асамблеї ІКАО, продовжувала докладати зусиль із залучення персоналу, 

підготовки бюджету, розробки проектів правил процедури Асамблеї та Ради 

ІКАО, встановлення процедур роботи Ради, створення Секретаріату. 

Завдання з переходу від ПІКАО до ІКАО полегшувалось тим, що як і 

Тимчасова рада ПІКАО, структури Тимчасової асамблеї, Секретаріату, 

комітетів та комісій ПІКАО були створені за тими ж принципами, що і 

органи, передбачені Чиказькою конвенцією. Підтримання певної 

спадкоємності між тимчасовою та постійною організацією було однією з 

ключових цілей цієї роботи [775]. 

4 квітня 1947 р., після досягнення достатньої кількості ратифікацій 

державами-учасницями Чиказької конвенції, було офіційно засновано ІКАО. 

Перша офіційна Асамблея ІКАО відбулася в Монреалі вже наступного 

місяця. Остання восьма сесія Тимчасової ради ПIКAO проходила з 29 квітня 

по 7 травня 1947 р., а Рада ІКАО провела свою першу сесію з 28 травня по 1 

липня 1947 р. [914]. 

З-поміж держав-учасниць Чиказької конвенції та, відповідно членів 

ІКАО, розрізняються первинні члени і ті, що приєдналися пізніше. До першої 
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групи належать держави-засновники, які прийняли запрошення уряду США 

взяти участь у роботі Чиказької конференції 1944 р. і підписали Конвенцію 

після завершення конференції. Таких держав 52. До другої групи належать 

держави, що приєдналися до Чиказької конвенції після набуття нею чинності 

[24, с. 36].  

Стосовно останніх Чиказька конвенція 1944 р. передбачає (ст. 92), що 

цей універсальний міжнародний договір відкритий для приєднання членів 

ООН і держав, що набули членства в ООН, а також держав, які залишалися 

нейтральними впродовж Другої світової війни. Процедурно приєднання 

здійснюється шляхом повідомлення, яке направляється уряду США і набуває 

чинності на 30-й день з дня отримання повідомлення урядом США, який 

сповіщає про це всі договірні держави [476, с. 33]. 

Що стосується держав «Вісі» (Італія, Японія, Фінляндія), то у 

майбутньому до таких держав могли застосовуватись норми ст. 93 «Допуск 

інших держав» Чиказької конвенції. Вони передбачали можливість їхнього 

приєднання до конвенції за наступних умов: 1) схвалення ООН; 2) ухвалення 

відповідного рішення 4/5 голосів Асамблеї ІКАО на таких умовах, які може 

встановити Асамблея; 3) згода кожної постраждалої держави [476, с. 32] (за 

рішенням Першої сесії Асамблеї ІКАО відповідні консультації проводила 

Рада ІКАО). 

Така процедура прийому в члени ІКАО була застосована відносно Італії, 

Фінляндії, Японії. На Першій сесії Асамблеї ІКАО, що відбулась у травні 

1947 р., ухвалена Резолюція А1-5 про допуск до членства в ІКАО Італії (вона 

була спостерігачем ще на сесіях ПІКАО) [780] за умови дотримання першої і 

третьої умови, передбаченої ст. 93 Чиказької конвенції [831, с. 38]. У 

підсумку, Італія приєдналась до Чиказької конвенції 31.10.1947 р. [477, с. 2]. 

У 1948 р. на Другій сесії Асамблеї ІКАО було ухвалено Резолюцію A2-4 про 

прийом y члени ІКАО Фінляндії за умови дотримання першої умови [661]. 

Фінляндія стала членом Організації 30.03.1949 р. [477 с. 2]. 
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Рішення про допуск до членства в ІКАО Японії ухвалене у 1953 р. на 

Сьомій сесії Асамблеї ІКАО після прийняття ГА ООН у 1952 р. відповідної 

спеціальної резолюції, в якій було зазначено, що ГА ООН не заперечує проти 

прийому цієї держави [602, с. 71]. У підсумку, Японія стала стороною 

Чиказької конвенції і, відповідно, членом ІКАО 8.09.1953 p. [477, с. 2]. 

Що стосується Іспанії, то вона була запрошена до участі в роботі 

Чиказької конференції 1944 р. і підписала Чиказьку конвенцію. Значною 

мірою з цієї причини і через запрошення деяких інших держав, які фактично 

підтримували Німеччину та Італію впродовж війни (приміром, Португалії), 

СРСР відмовився брати участь у Чиказькій конференції, ставши учасником 

Чиказької конвенції лише у 1970 р. [140]. 12.12.1946 р. ГА ООН ухвалила 

Резолюцію 39(І), якою рекомендувала позбавити уряд диктатора Ф. Франко 

права членства в спеціалізованих установах ООН. Іспанія була позбавлена 

членства в ІКАО [601, с. 63]. Згодом режим Франко був пом’якшений [772, с. 

645] і у 1952 р. Резолюція 39(І) була скасована, а Іспанія прийнята до складу 

ІКАО [477, с. 4].  

Окремого розгляду заслуговує процес приєднання до ІКАО 

Федеративної Республіки Німеччина (ФРН). ФРН була створена на території 

західної частини Німеччини у 1949 р. відповідно до рішення 

Антигітлерівської коаліції. Було утворено Уряд ФРН, який однак не мав у 

своєму складі міністерства транспорту, не здійснював юрисдикції над 

повітряним рухом, а законодавство Німеччини, ухвалене до завершення 

Другої світової війни, було скасоване. Натомість функціонувала Рада 

цивільної авіації у складі представників США, Великої Британії та Франції – 

держав, що окуповували Західну Німеччину. Цей орган ухвалював 

нормативно-правові акти, які регулювали використання цивільної авіації у 

трьох зонах окупації [587, с. 27-29] на основі положень Додатку 2 «Правила 

польотів» до Чиказької конвенції 1944 р. [848].  

У 1951 р. вказані держави надали ФРН дозвіл на створення власного 

органу управління цивільною авіацією за умови приєднання ФРН до ІКАО, 
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збереження чинності актів Ради цивільної авіації і виконання САРП ІКАО. 

Такий орган, Федеральна адміністрація аеронавігаційних послуг, був 

створений у 1953 р. Заявка ФРН на приєднання до Чиказької конвенції була 

схвалена на Конференції ІКАО у Каракасі у 1956 р. Парламент ФРН 

ратифікував Чиказьку конвенцію у квітні 1956 р. [587, с. 29] і у травні того ж 

року ця держава стала учасницею вказаного універсального договору і 

членом ІКАО [477, с. 2]. 

Основною перепоною для укладення Чиказької конвенції були дискусії 

між державами-учасницями з приводу того, чи варто наділяти міжнародні 

організації у сфері цивільної авіації функціями економічного регулювання і 

контролю і, якщо так, то якою мірою. Відповідно до спільного проекту з цих 

питань авторства Австралії і Нової Зеландії цивільні повітряні перевезення за 

світовими авіамаршрутами мали здійснюватися виключно авіакомпаніями, 

що експлуатувались міжнародними агентствами. Ця пропозиція була 

відкинута конференцією і витлумачена як така, що суперечить тенденції 

щодо контролю за повітряними перевезеннями самими державами. 

Проект, запропонований Канадою, передбачав наділення міжнародного 

органу повноваженнями розподіляти маршрути, переглядати тарифи і 

визначати частоту авіатранспортних перевезень, тобто створення фактично 

універсального міжнародного картелю, який розподілятиме «сфери впливу» 

між авіакомпаніями держав. 

Велика Британія пропонувала встановити широкі повноваження 

дискреційного характеру для контролю за розвитком міжнародного 

повітряного транспорту. Йшлося про розподіл маршрутів, визначення 

тарифів і частоти перевезень, не виходячи з будь-яких заздалегідь 

встановлених положень або формул. 

Нарешті, США відстоювали принципи свободи підприємництва та 

вільної конкуренції в рамках режиму «відкритого неба». Повноваження 

міжнародного органу мали бути обмежені технічними питаннями, головним 

чином встановленням технічних стандартів. Щодо тарифів, маршрутів і 
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частоти авіатранспортних перевезень його повноваження мали зводитись до 

виконання консультативних функцій і проведення досліджень з економічних 

питань повітряного транспорту [25, с. 12-14; 591, с. 54]. Врешті-решт, 

держави-учасниці Чиказької конференції досягли спільної позиції, згідно з 

якою міжнародний орган повинен виконувати консультативні функції в 

економічній сфері, сприяючи стримуванню надлишкової конкуренції і, таким 

чином, відстоюванню інтересів держав [591, с. 54]. 

Відповідно до Чиказької конвенції 1944 р. (ст. 44) цілями Міжнародної 

організації цивільної авіації (ІКАО) є розробка принципів і методів 

міжнародної аеронавігації та сприяння плануванню і розвитку міжнародного 

повітряного транспорту. В рамках досягнення цих цілей на ІКАО покладені 

завдання у наступних дев’яти напрямках: «1) забезпечення безпечного і 

упорядкованого розвитку міжнародної цивільної авіації у всьому світі; 2) 

заохочення мистецтва конструювання та експлуатації повітряних суден у 

мирних цілях; 3) заохочення розвитку повітряних трас, аеропортів та 

аеронавігаційних засобів для міжнародної цивільної авіації; 4) задоволення 

потреби народів світу в безпечному, регулярному, ефективному та 

економічному повітряному транспорті; 5) запобігання економічним втратам, 

викликаним нерозумною конкуренцією; 6) забезпечення повної поваги прав 

договірних держав і справедливих для кожної з них можливостей 

використовувати авіапідприємства, зайняті в міжнародному повітряному 

сполученні; 7) уникнення дискримінації стосовно договірних держав; 8) 

сприяння безпеці польотів у міжнародній аеронавігації; 9) сприяння розвитку 

міжнародної цивільної аеронавтики в усіх її аспектах» [95]. 

В рамках своєї практичної діяльності в цих напрямках ІКАО розробляє і 

ухвалює Стандарти і Рекомендовану практику (САРП), заходи політики для 

розвитку міжнародної цивільної авіації; координує зусилля з надання 

допомоги і нарощування потенціалу держав у сфері цивільної авіації; готує 

глобальні плани багатостороннього стратегічного співробітництва в цілях 

підвищення рівня безпеки польотів і аеронавігації; здійснює моніторинг 
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численних показників діяльності сектора повітряного транспорту і готує за 

ними звіти; проводить перевірки організації контролю за забезпеченням 

безпеки польотів і авіаційної безпеки в державах; надає державам технічну 

допомогу в оснащенні аеропортів і забезпеченні аеронавігаційним 

обладнанням [824]. 

Керівні органи ІКАО – Асамблея, Рада та Секретаріат. Питанням 

функціонування Асамблеї ІКАО присвячена Глава VIII Чиказької конвенції. 

Асамблея покликана забезпечувати виконання завдань ІКАО. Ключовими 

повноваженнями Асамблеї, згідно зі ст. 49 Чиказької конвенції, є обрання 

договірних держав для представництва в Раді ІКАО; розгляд звітів Ради і 

вживання відповідних заходів; винесення рішення з будь-якого питання, 

переданого Асамблеї Радою; заснування допоміжних комісій; наділення Ради 

правами і повноваженнями, необхідними або бажаними для виконання 

обов'язків ІКАО; виконання положень Глави XIII, яка регулює укладення 

міжнародних договорів ІКАО з іншими міжнародними організаціями; 

розгляд пропозицій про зміни положень Конвенції; розгляд будь-яких 

питань, що належать до сфери діяльності ІКАО, але конкретно не поставлені 

в обов'язок Раді [95].  

У складі Асамблеї ІКАО діють Технічна, Економічна, Юридична і 

Адміністративна комісії, які працюють протягом скликання Асамблеї. На 

сесіях Асамблеї детально розглядається проведена з часу попередньої сесії 

робота у відповідних областях і даються керівні вказівки іншим органам 

ІКАО щодо їх майбутньої діяльності [17, с. 221].  

Згідно із нормами ст. 48 Чиказької конвенції усі договірні держави 

мають рівне право бути представленими на сесіях Асамблеї і кожна з них має 

один голос. Якщо інше не передбачено Чиказькою конвенцією, рішення 

Асамблеї приймаються більшістю поданих голосів. При цьому для 

одержання кворуму потрібна присутність більшості договірних держав.  

Іншим керівним органом ІКАО є Рада ІКАО. Її функції, порядок 

формування складу, голосування врегульовані Главою IX Чиказької 
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конвенції. Відповідно до ст. 54 – ст. 55 Чиказької конвенції функції Ради 

ІКАО поділяються на обов’язкові та факультативні. До перших віднесені 

представлення Асамблеї ІКАО річних доповідей, виконання її вказівок (Рада 

відповідальна перед Асамблеєю); визначення Радою своєї організаційної 

структури і правил процедури; розпорядження фінансами ІКАО; призначення 

Генерального секретаря і вживання заходів для призначення іншого 

персоналу ІКАО; збір, вивчення і публікація відомостей у сфері міжнародної 

цивільної авіації; повідомлення договірних держав про порушення Конвенції 

і невиконання рекомендацій або рішень Ради; надання доповідей Асамблеї 

ІКАО про будь-яке порушення Конвенції, якщо держава не вжила необхідних 

заходів для його усунення; ухвалення САРП ІКАО і повідомлення всіх 

договірних держав про вжиті заходи; розгляд рекомендацій зі зміни додатків 

до Конвенції. 

Факультативними функціями Ради ІКАО є створення підлеглих їй 

авіатранспортних комісій і визначення груп держав або авіапідприємств; 

передання, зміна, скасування обов’язків, переданих структурним підрозділам 

Ради ІКАО; проведення досліджень міжнародної цивільної авіації; надання 

Асамблеї пропозицій з цих питань; розслідування на прохання будь-якої 

договірної держави будь-якої ситуації, за якої можуть виникати перешкоди 

для розвитку міжнародної аеронавігації, і видавати відповідні звіти [95]. 

Проблемним питанням, пов’язаним із функціонуванням Ради ІКАО, є 

порядок її формування. Згідно зі ст. 50 Чиказької конвенції Рада складається 

з договірних держав, обраних Асамблеєю (поступово кількість таких держав 

збільшилась із 21 в першій редакції цієї статті, до 40) [644; 645].  

Відповідно до п. «b» ст. 50 Чиказької конвенції «при виборах членів 

Ради Асамблея забезпечує належне представництво: 1) державам, які 

відіграють провідну роль у повітряному транспорті; 2) державам, не 

включеним на іншій підставі, які роблять найбільший внесок у надання 

засобів обслуговування для міжнародної цивільної аеронавігації; 3) 
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державам, не включеним на іншій підставі, призначення яких забезпечить 

представництво в Раді всіх основних географічних районів світу» [95]  

Таким чином, до Ради ІКАО входять і, відповідно, беруть участь у 

голосуваннях та ухваленні рішень держави, що не роблять внеску в розвиток 

цивільної авіації. Поступове збільшення кількості держав в Раді ІКАО і, 

відповідно, держав третьої групи, обґрунтовувалось такими чинниками, як 

зростання кількості держав-членів ІКАО; розширення і справедливість 

географічного представництва; необхідність участі і великих, і менших 

держав, і розвинутих держав, і тих, що розвиваються, у розв’язанні проблем, 

пов’язаних із діяльністю цивільної авіації; розвиток повітряних перевезень та 

авіаційної інфраструктури у всіх регіонів світу [779]. 

Останнє рішення про збільшення складу Ради ІКАО до 40 держав, 

ухвалене у 2016 р., набуде чинності із приєднанням до нього 2/3 держав-

учасниць Чиказької конвенції, тобто 128 держав [645]. Члени Ради ІКАО 

виконують свої обов’язки впродовж трьох років («вибори проводяться на 

першій сесії Асамблеї і надалі через кожні три роки») [95].  

У складі Ради ІКАО утворені Аеронавігаційна комісія, 

Авіатранспортний комітет, Комітет зі спільної підтримки, Фінансовий 

комітет і Комітет з незаконному втручанню. Рада та її допоміжні органи 

забезпечують постійне керівництво роботою ІКАО [114, с 271]. Рада ІКАО 

призначає членів цих органів, розглядає їхні рекомендацій зі зміни додатків 

до Чиказької конвенції [17, с. 222]. 

Нині практичними напрямками діяльності Ради ІКАО є наступні: 1) 

безпека польотів; 2) аеронавігаційний потенціал і ефективність; 3) авіаційна 

безпека і спрощення формальностей; 4) економічний розвиток; 5) охорона 

навколишнього середовища. У сфері безпеки польотів Рада ІКАО впродовж 

останнього часу зосереджувалася на розширенні можливостей держав у 

нагляді за безпекою польотів, виконанні Глобального плану забезпечення 

безпеки польотів на 2017–2019 рр. [608]. Щодо другого напрямку, то нині 

відбувається реалізація Глобального плану аеронавігаційного потенціалу і 
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ефективності на 2013-2028 рр., в якому основна увага приділена 

вдосконаленню аеронавігаційної та аеродромної інфраструктури та розробці 

засобів оптимізації роботи авіаційної системи [607].  

Що стосується інших напрямків, то ІКАО сприяє забезпеченню 

авіаційної безпеку та спрощенню формальностей для глобального розвитку 

цивільної авіації; сприяє надійності та економічної ефективності цивільної 

авіації, гармонізуючи системи правового регулювання діяльності повітряного 

транспорту держав і орієнтуючись при цьому насамперед на питання 

економічної політики; сприяє мінімізації негативного впливу цивільної 

авіації на навколишнє середовище [559].  

Секретаріат ІКАО, очолюваний Генеральним секретарем, організує 

роботу і сприяє виконанню функцій Асамблеї, Ради, інших органів ІКАО, 

відає збором і узагальненням інформації з проблем міжнародної цивільної 

авіації, підтриманням зв'язків з державами-членами ІКАО.
 
Секретаріат ІКАО 

складається з п'яти основних підрозділів (Аеронавігаційне управління, 

Авіатранспортне управління, Управління технічного співробітництва, 

Управління з юридичних питань та зовнішніх зносин, Адміністративне 

управління), допоміжних підрозділів, що займаються питаннями фінансового 

обслуговування, бухгалтерської звітності, підготовки авіаційного персоналу, 

стратегічного планування тощо [894], семи регіональних бюро – Азійського і 

Тихоокеанського (APAC), Близькосхідного (MID), Західної і Центральної 

Африки (WACAF), Американського (SAM), Північної Америки, Центральної 

Америки і басейну Карибського моря (NACC), Східної та Південної Африки 

(ESAF), Європейського і Північноатлантичного (EUR/NAT) [666].  

Керівні органи ІКАО у своїй роботі враховують, що необхідними 

умовами ефективності й безпеки всесвітньої аеронавігації та використання 

повітряного транспорту є стандартизація і однаковість вимог, практики, 

процедур у цій сфері. Відтак, необхідно детальніше розглянути роботу ІКАО 

з розробки і ухвалення Стандартів і Рекомендованої практики (САРП).  
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Відповідно до ст. 37 Чиказької конвенції кожна договірна держава 

зобов'язана «співпрацювати у забезпеченні максимально можливого ступеня 

однаковості правил, стандартів i процедур, що стосуються повітряних суден, 

персоналу, повітряних трас і допоміжних служб, з усіх питань, в яких така 

однаковість сприятиме аеронавігації та вдосконалювати її». Саме з цією 

метою ІКАО ухвалює і по мірі необхідності періодично змінює CАРП. Згідно 

з п. «l» ст. 54 Чиказької конвенції ухвалення САРП належить до обов’язкових 

функцій Ради ІКАО, а розробляє їх Аеронавігаційна комісія. При цьому 

САРП є невід’ємною частиною Конвенції, але для зручності їх іменують 

додатками до цього багатостороннього міжнародного договору.  

У ст. 37 Чиказької конвенції визначена тематика САРП: йдеться про 

системи зв'язку та аеронавігаційних засобів, включаючи наземне маркування; 

характеристики аеропортів і посадочних майданчиків; правила польотів і 

практики управління повітряним рухом; присвоєння кваліфікації льотному і 

технічному персоналу; придатність повітряних суден до польотів; реєстрація 

та ідентифікація повітряних суден; збір метеорологічної інформації та обмін 

нею; бортові журнали; аеронавігаційні карти і схеми; митні та імміграційні 

процедури; рятування повітряних суден, що зазнають лиха, і розслідування 

пригод. Крім того, може йтись про інші питання, що стосуються безпеки, 

регулярності та ефективності аеронавігації, які час від часу можуть 

виявитися доцільними [95]. 

Визначаючи відмінності між Стандартом і Рекомендованою практикою, 

слід вказати, що перший являє собою «будь-яку вимогу до фізичних 

характеристик, конфігурації, матеріальної частини, льотних характеристик, 

персоналу і правил, одноманітне застосування якої визнане необхідним для 

забезпечення безпеки і регулярності міжнародної аеронавігації та якої 

договірні держави дотримуються згідно з Чиказькою конвенцією 1944 р.; в 

разі неможливості дотримання Стандарту державою вона зобов'язана 

надіслати повідомлення Раді ІКАО відповідно до ст. 38 Чиказької Конвенції» 

[391, с. 41-42].  
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Хоча формулювання ст. 37 Чиказької конвенції про «максимально 

можливий ступінь однаковості правил, стандартів, процедур і організації» 

свідчить про надання державам певної свободи, держави мають виконувати 

зобов’язання, передбачені ст. 37 і ст. 38, добросовісно. Нормативно-правові 

акти держав, в яких повинні реалізовуватися положення додатків до 

Чиказької конвенції, повинні відображати точні формулювання відповідних 

положень або перефразувати їх близько до тексту. У зв'язку із тривалістю 

відповідних процедур випускають збірники аеронавігаційної інформації, в 

яких вказується, які і в якою мірою стандарти ІКАО застосовуються в 

конкретній державі [23, с. 268, 270]. 

Натомість, Рекомендована практика ІКАО означає «будь-яку вимогу до 

фізичних характеристик, конфігурації, матеріальної частини, льотних 

характеристик, персоналу і правил, однакове застосування якої визнається 

бажаним в інтересах безпеки, регулярності або ефективності міжнародної 

аеронавігації та якої договірні держави прагнуть дотримуватися відповідно 

до Чиказької конвенції» [722]. У випадку Стандартів обов'язковість виражена 

шляхом застосування слова «shall», рекомендована практика викладає 

рекомендації за допомогою слова «should» [740, с. 160]. 

Хоча до САРП ІКАО вносять необхідні поправки, щоб відобразити 

зміни вимог до використання цивільної авіації і розвиток техніки таким 

чином, щоб, серед іншого, забезпечити надійну основу для планування на 

регіональному рівні, матеріально-технічного забезпечення та надання 

авіаційних послуг (Додаток А до Резолюції Асамблеї ІКАО А37-15 2010 p.) 

[392, с. 22-26], високий ступінь стабільності САРП ІКАО слід підтримувати 

для надання державам можливості забезпечувати стабільність національного 

законодавства. Тому поправки до САРП ІКАО обмежуються лише тими, що 

мають значення для безпеки, регулярності та ефективності діяльності 

цивільної авіації. СAPП повинні складатися з широких за сферою охоплення, 

ретельно пропрацьованих та стабільних положень, що визначають 

функціональні та експлуатаційні вимоги, які забезпечують необхідний рівень 
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безпеки, ефективності та операційної сумісності, відображають належний 

баланс між експлуатаційними вимогами до матеріально-технічного 

забезпечення і наданням авіаційних послуг з одного боку та економічними 

наслідками надання послуг – з іншого. 

Технічні специфікації, що супроводжують вимоги САРП, повинні бути 

закріплені в окремих документах ІКАО, наскільки це можливо. Розробляючи 

їх, IКAO отримує відгуки держав, заохочує та допомагає їм в імплементації 

СAPП, використовує здобутки інших визнаних міжнародних організацій у 

сфері цивільної авіації [279, с. 419-420].  

На практиці стандарти мають вищу юридичну силу, і їхнє виконання є 

обов'язковим для всіх держав, які бажають експлуатувати міжнародні 

повітряні маршрути [20, с. 65]. Відповідно, сертифікати льотної придатності 

або свідоцтва не будуть визнані іншими державами, якщо вони не видані 

згідно зі Стандартами ІКАО (ст. 39 Конвенції) [95]; послугами аеропортів, які 

не відповідають нормам Додатка 14 «Аеродроми» [300], не 

користуватимуться іноземні авіакомпанії. 

Крім того, перевірки стану безпеки польотів, які нині проводять з 

ініціативи держав, груп держав чи ІКАО можуть привести до того, що 

держава, яка не виконує зобов'язання, може бути відсторонена від суттєвої 

участі в міжнародній аеронавігації та діяльності повітряного транспорту [23, 

с. 269]. 

Суттєву роль у розвитку міжнародно-правової регламентації діяльності 

цивільної авіації відіграють Всесвітні авіатранспортні конференції. На 21-й 

сесії Асамблеї ІКАО, що відбулася в 1974 р., ухвалено Резолюцію A21-25, 

присвячену проблемам повітряного транспорту у всесвітньому масштабі, 

зумовленим серйозними економічними труднощами, які постали перед 

цивільною авіацією. Згідно з Резолюцією на Раду ІКАО покладено обов’язок 

невідкладно розробити описовий перелік відповідних проблем, якими не 

займалась ІКАО шляхом застосування наявних у неї механізмів і засобів 

[390]. 
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Проект переліку був розглянутий Радою ІКАО на початку 1975 р.; після 

отримання позицій держав, Рада внесла це питання у порядок денний Першої 

всесвітньої конференції ІКАО з повітряного транспорту 1977 р. На 

конференції розглянуто наступні питання: 1) тарифи; 2) політика у сфері 

нерегулярних міжнародних повітряних перевезень; 3) регулювання провізної 

ємності при наданні послугах міжнародних повітряних перевезень; 

4) механізми встановлення розцінок на міжнародні повітряні перевезення 

[832]. 

Друга всесвітня авіатранспортна конференція відбулась у 1980 р., Третя 

– у 1985 р., Четверта (названа «Регулювання міжнародного повітряного 

транспорту: сучасність та майбутнє») – у 1994 р., П’ята («Виклики та 

можливості лібералізації») – у 2003 р., Шоста («Сталість повітряного 

транспорту») – у 2013 р. Як бачимо, починаючи з Четвертої всесвітньої 

конференції, вони присвячені певній визначеній тематиці. 

На Другій всесвітній конференції 1980 р. було розроблено і ухвалено 32 

рекомендації та надано можливість урядам підсумувати поточні проблеми 

міжнародної цивільної авіації на основі висновків двох експертних колегій, 

які працювали з часу проведення Першої всесвітньої авіатранспортної 

конференції 1977 р. При проведенні огляду останніх подій у сфері 

регулювання провізної ємності, тарифів та розцінок на перевезення було 

встановлено, що частина держав стоїть на позиціях ринкової лібералізації, а 

інші – жорсткого регулювання ринку міжнародних повітряних перевезень 

[1834, с. 56]. 

На Третій всесвітній конференції 1985 р. ухвалені 23 рекомендації 

стосовно різних аспектів регуляторної політики у сфері регулярних та 

нерегулярних повітряних перевезень, односторонніх заходів держав, що 

впливають на міжнародні повітряні перевезення, ролі урядів у сфері 

визначення тарифів, правил та умов, пов’язаних з тарифами, та вимог 

дотримання тарифів [836]. 
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Четверта всесвітня конференція «Регулювання міжнародного 

повітряного транспорту: сучасність та майбутнє» 1994 p. позначилась 

проведенням Спеціальною дослідницькою групою експертів з майбутніх 

механізмів регулювання (GEFRA) та Секретаріатом ІКАО всебічного 

дослідження всіх аспектів економічного регулювання міжнародних 

повітряних перевезень, починаючи з 1940-х рр.: від питань прав на 

експлуатацію маршрутів, польоти та надання авіаційних послуг до питань, 

пов’язаних з веденням бізнесу (наземне обслуговування, продажі та 

маркетинг, комп'ютерні системи бронювання). Було зроблено висновки і 

сформульовано пропозиції щодо розвитку регулювання у десяти аспектах та 

визначено вісім напрямків для подальшого опрацювання [833]. В ухваленій 

на конференції рекомендації була визнана необхідність серйозних змін у 

сфері регулювання цивільної авіації, включаючи поступову лібералізацію 

повітряних перевезень [718, с. 3]. 

Відповідно до рекомендації ІКАО розробила документ «Політика і 

інструктивний матеріал з економічного регулювання міжнародного 

повітряного транспорту». В цьому документі містилися рекомендації 

державам щодо заходів забезпечення участі в процесі лібералізації 

регулювання, зокрема у питаннях доступу до ринку [784]. 

На П'ятій всесвітній авіатранспортній конференції «Виклики та 

можливості лібералізації», проведеній ІКАО в березні 2003 р. [582], були 

зроблені висновки про потребу зміни порядку призначення авіапідприємств 

та видачі їм дозволів для надання можливості швидкої адаптації до умов 

ринку; звернення до альтернативної процедури призначення авіапідприємств 

у двосторонніх угодах про повітряне сполучення; надання доступу до ринку 

на засадах рівності тим авіапідприємствам, які не відповідають традиційним 

критеріям володіння і контролю. Відповідно до цих засад на конференції 

ухвалена Декларація глобальних принципів лібералізації міжнародного 

повітряного транспорту [972]. 
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Крім того, на конференції ухвалені типові статті «Гарантії проти 

застосування антиконкурентної практики». У них «антиконкурентною 

практикою» визнане застосування авіатарифів на маршрутах на рівнях, які в 

цілому недостатні для покриття витрат на пов'язані з повітряними 

перевезеннями послуги; додавання надлишкової провізної ємності або 

частоти перевезень. При цьому вказана практика повинна бути постійною, 

мати серйозний негативний економічний вплив на інше авіапідприємство 

тощо. 

Зазначено, що у разі виявлення такої практики з боку призначених 

авіапідприємств держави, інша держава-сторона угоди про повітряне 

сполучення може звернутися до цієї держави з проханням про проведення 

консультацій відповідно до угоди. Якщо сторони угоди не можуть вирішити 

проблему шляхом консультацій, будь-яка з них може вдатися до 

застосування механізму розв’язання спорів, передбачених угодою [852].  

Пізніше типові статті були включені в документ ІКАО «Політика та 

інструктивний матеріал у сфері економічного регулювання міжнародного 

повітряного транспорту» 2008 р. [784] та роз’яснені ІКАО у Керівництві з 

регулювання міжнародного повітряного транспорту [728, с. 39]. IКAO 

рекомендувала державам визнати, що субсидії, які дискримінують 

перевізників, можуть спотворювати торгівлю та конкуренцію; вживати 

заходів, спрямованих на уникнення спотворення конкуренції; застосовувати 

ТУПС ІКАО для регулювання двосторонніх міждержавних відносин у сфері 

повітряних перевезень [713, с. 31].  

Остання наразі Шоста всесвітня авіатранспортна конференція «Сталість 

повітряного транспорту» 2013 p. була спрямована на осучаснення політики 

ІКАО для сприяння довгостроковому зростанню міжнародної цивільної 

авіації та сталому характеру повітряного транспорту, тобто безпечних у сенсі 

авіаційної безпеки та безпеки польотів, охорони довкілля як при 

пасажирських, так і при вантажних перевезеннях, послуг, які надають 

авіакомпанії, аеропорти, постачальники аеронавігаційних послуг та інші 
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суб’єкти, при розумному очікуванні прибутковості, що означає підтримку 

конкурентної економіки та сприяння збалансованому регіональному 

розвитку. 

Зокрема, надані рекомендації ІКАО приступити до розробки конкретної 

міжнародної угоди, покликаної сприяти подальшій лібералізації вантажних 

перевезень, володіння авіаперевізниками і контролю над ними, яка міститиме 

набір основних принципів високого рівня для захисту інтересів споживачів 

[897].  

 

3.1.2. Співпраця ІКАО з міжнародними урядовими і неурядовими 

організаціями 

Важливою передумовою досягнення цілей ІКАО є співпраця ІКАО з 

універсальними міжурядовими та неурядовими міжнародними організаціями, 

такими як Міжнародна морська організація, Міжнародний союз 

електрозв’язку, Всесвітня метеорологічна організація, Всесвітній поштовий 

союз, Міжнародна асоціація повітряного транспорту. 

Так, активність взаємодії ІКАО з Міжнародною морською організацією 

(ІМО) зумовлена здійсненням IКAO контролю за безпекою польотів 

цивільної авіації відповідно до Чиказької конвенції 1944 р. [95], зокрема 

Додатка 12 «Пошук і рятування» (нині чинна редакція Додатка 12, що діє з 

листопада 2017 р.) [642]. IMO, своєю чергою, здійснює контроль за безпекою 

міжнародного судноплавства відповідно до Міжнародної конвенції про 

пошук та рятування на морі 1979 р. [679]. IMO також створила глобальну 

систему пошуку та рятування SAR (англ. Search and Rescue, SAR), що 

охоплює водні простори, які використовуються про міжнародному 

судноплавстві.  

Таким чином, на райони моря, особливо відкритого моря, поширюються 

дві глобальні системи пошуку та рятування – IКAO та IMO [655]. Для їхнього 

узгодження у 1993 р. утворена Спільна робоча група ІКАО/ІМО з питань 

гармонізації авіаційного та морського пошуку і рятування, до складу якої 
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належать 8 експертів щодо кожної із цих сфер з держав-членів вказаних 

організацій, спостерігачів від держав та неурядових організацій [665]. 

Спільна робоча група проводить щорічні засідання.  

ІКАО та ІМО спільно розробили і ухвалили Керівництво з міжнародного 

авіаційного та морського пошуку та рятування (нині діє редакція 2018 р.) 

[673], яке гармонізує організацію, процедури проведення, оснащення та 

термінологію зазначених процесів. Наразі видано три томи Керівництва, 

присвячені практичним аспектам пошуку та рятування: 1) організація та 

управління; 2) координація дій; 3) пересувні установки [881, с. 120]. 

Відповідно до його положень IMO ухвалює Глобальний план пошуку та 

рятування [913], IКAO – Регіональні аеронавігаційні плани [369; 426]. 

Проблемами, які існують нині у цій сфері у регіонах, є непроведення 

навчань у пошуку та рятування, недостатній рівень навичок персоналу, 

недостатність фінансування систем пошуку та рятування (більшість держав 

не мають формально (законодавчо) визначених механізмів фінансування), 

брак контролю якості систем пошуку та рятування у державах [858, с. 2]. 

Варто зазначити, що з 2013 р. ІКАО, ІМО і Всесвітня митна організація 

співпрацюють на тристоронньому рівні з метою забезпечення безпеки 

міжнародних ланцюгів поставок, оскільки на загрози, спричинені глобальним 

тероризмом, необхідно відповідати скоординованими заходами у сфері 

безпеки перевезень та прикордонного контролю. Ключовим елементом 

взаємодії ІКАО, ІМО та Всесвітньої митної організації є створення 

партнерських відносин для технічної допомоги та співпраці, особливо в 

державах, що розвиваються, найменш розвинених державах і районах 

підвищеного ризику, для подолання проблем вразливості глобальної мережі 

поставок у сфері безпеки та створення можливостей для спрощення торгівлі 

[563]. 

Співпраця ІКАО та Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЄ) 

зумовлена великою залежністю і постійно зростаючими потребами цивільної 

авіації в аеронавігаційних телекомунікаційних послугах. Лідерство МСЄ у 
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процесах створення міжнародних телекомунікаційних мереж та стандартів 

сприяє досягненню цілей ІКАО. Основною сферою співпраці стала тісна 

координація між двома міжнародними організаціями при розробці певних 

частин Додатка 10 «Авіаційний електрозв’язок» до Чиказької конвенції, 

спрямована на узгодження САРП, процедур та керівництв ІКАО із 

відповідними положеннями актів МСЄ [776].  

Йдеться, зокрема, про Регламент радіозв’язку МСЄ (нині діє редакція 

2016 р.) [193], низка положень якого включена в Додаток 10 (нині діє 

редакція 2016 р.). Додаток 10 охоплює такі елементи міжнародної цивільної 

авіації, як авіаційний зв’язок, навігація та спостереження, в тому числі 

йдеться про використання радіонавігаційних засобів, правила зв'язку, 

включаючи передбачені ПАНС, системи передачі цифрових даних, мовний 

зв'язок, оглядову радіолокацію і попередження зіткнень, використання 

авіаційного радіочастотного спектру [357, с. 9-11]. 

У 2012 р. укладено Меморандум про співпрацю між ІКАО та МСЄ, 

спрямований на створення основи для посиленої співпраці щодо захисту 

Глобальної навігаційної супутникової системи, ГНСС (англ. Global 

Navigation Satellite System, GNSS), призначеної для визначення 

місцезнаходження об’єктів у просторі, від шкідливих втручань, що можуть 

вплинути на безпеку авіації [734]. Метою співпраці є запобігання 

дублюванню зусиль та досягнення максимальної ефективності спільної 

роботи ІКАО та МСЄ [719, с. 10]. Передбачений обмін інформацією про 

випадки шкідливого втручання
, 

МСЄ сприятиме подоланню цих проблем 

[734, с. 2]. 

Потреба посилення співпраці зумовлена рекордною в історії за 

швидкістю і тривалою активізацією повітряних перевезень та появою нових 

технологій у сфері авіації. Ці чинники ставлять унікальні вимоги до 

аеронавігаційного радіочастотного спектру [776] та співпраці МСЄ та ІКАО у 

цій сфері [719, с. 14]. 
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Враховуючи очікуване подальше зростання повітряного руху і з метою 

підвищення безпеки, регулярності та ефективності міжнародної повітряної 

навігації, Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) зробила роботу 

аеронавігаційних метеорологічних служб одним зі своїх пріоритетів [963]. Її 

співпраця з ІКАО відбувається згідно з Робочою угодою між вказаними 

міжнародними організаціями [967], яка була укладена у 1954 р. і періодично 

оновлюється для приведення у відповідність до сучасних умов розвитку 

техніки, актуальних проблем і викликів [958, с. 215].  

Відповідно до Робочої угоди ІКАО відповідає за вивчення існуючих 

мереж спостереження з позицій їхньої ефективності для надання 

метеорологічних послуг міжнародній авіації, а ВМО – за планування 

функціонування синоптичних наземних та повітряних спостережних мереж, 

щоб відповідати наявним потребам і вимогам актів ВМО. Для обміну 

оперативною метеорологічною інформацією для цілей цивільної авіації 

зазвичай використовуються авіаційні засоби зв'язку [822, с. 12]. 

Співпраця проявляється і у взаємному сприянні реалізації ІКАО та ВМО 

нормативного матеріалу, який міститься, відповідно, у Додатку 3 

«Метеорологічне забезпечення міжнародної аеронавігації» до Чиказької 

конвенції 1944 р. (з листопада 2016 р. діє 19-те видання Додатка 3) [363, с. 

15], та Технічному регламенті ВМО №49, том II «Метеорологічне 

обслуговування міжнародної аеронавігації» (нині діє видання 2018 р.) [916]. 

Нормативний матеріал вказаних документів, за деякими незначними 

винятками редакційного характеру, є ідентичним. 

З 2017 р. ІКАО та ВМО посилили співпрацю, зробивши акцент на 

подоланні наступних проблем: 1) 75% значних затримок польотів в регіонах з 

високою щільністю повітряного руху пов'язані з погодою, і майже 50% 

авіакатастроф відбувається під час роботи в несприятливу погоду; 2) значну 

небезпеку для авіації становить виверження вулканів та хмари вулканічного 

попелу. Враховуючи ці виклики, співпраця спрямована на досягнення кращої 

інтеграції метеорологічної інформації в Систему управління повітряним 
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рухом як ключового фактора, що сприяє підвищенню рівня безпеки авіації, 

збільшенню можливостей та ефективності аеронавігації, зменшенню впливу 

авіації на навколишнє середовище та пом'якшенню впливу кліматичних змін 

і мінливості метеорологічних умов на цивільну авіацію [963]. 

Наразі ключовим напрямком співпраці між організаціями є 

удосконалення систем надання метеорологічної інформації для міжнародної 

аеронавігації [844, с. 4]. Було створено Метеорологічну групу [736], що 

розробляє положення актів ІКАО щодо авіаційних метеорологічних служб, 

які відповідали б положенням про удосконалення управління цивільною 

авіацією, передбаченим Глобальним аеронавігаційним планом (ГАНП) на 

2016–2030 рр. [271], згідно з робочою угодою між ІКАО та ВМО [967]. На 

своїй 215-й сесії (29 жовтня – 16 листопада 2018 р.) Рада ІКАО визначила три 

глобальні центри метеорологічної служби, якими керуватимуть консорціум 

PECASUS (його учасницями є Фінляндія, Бельгія, Велика Британія, Польща, 

Німеччина, Нідерланди, Італія, Австрія та Кіпр), США та консорціум 

Австралії, Канади, Франції та Японії [773]. 

ІКАО підтримує постійні та регулярні зв’язки із Всесвітнім поштовим 

союзом (ВПС). Комітет з повітряного транспорту ІКАО провів низку 

досліджень вартості авіапошти, поштових послуг та суміжних питань, а 

також розробив власне бачення принципів встановлення тарифів у цій сфері. 

Надалі роботу з цими документами проводив ВПС. 

З метою формулювання пропозицій для розгляду на конгресах ВПС, 

IКAO систематично надає ВПС статистичну інформацію щодо операційних 

витрат та доходів авіакомпаній; комерційних прав на міжнародні перевезення 

авіапошти; розподілу поштових відправлень між перевізниками держави та 

іноземними перевізниками; наслідків створення реактивних літаків з 

великою дальністю польотів; спрощення процедур, пов’язаних із 

авіапоштою. Тісну співпрацю з ВПС підтримують з таких питань, як 

прискорення наземної обробки поштових відправлень, необхідність 
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вдосконалення обладнання для обробки пошти в аеропортах, повітряні 

перевезення біологічних речовин, що швидко псуються [777]. 

У 2009 р. ІКАО та ВПС уклали Меморандум про взаєморозуміння, 

спрямований на зміцнення співпраці з метою забезпечення ефективних та 

безпечних повітряних перевезень пошти [667]. На 25-му конгресі ВПС в Досі 

(2012 р.) було рекомендовано створити Контактний комітет ІКАО–ВПС з 

питань безпеки польотів та авіаційної безпеки авіапошти та оновити 

Меморандум 2009 р. Врешті-решт, Меморандум 2009 р. був оновлений в 

2015 р. [733] і тепер регулює роботу спільного комітету зі зв'язків, який 

забезпечує більш структуровану взаємодію між двома організаціями [896, с. 

35]. 

Надзвичайно важливим є внесок ВПС у процеси розробки ІКАО САРП 

та керівництв у сфері безпеки авіації для того, щоб забезпечити відсутність 

на борту предметів, які можуть становити небезпеку [777]. І, навпаки, ІКАО з 

2011 р. брала участь в роботі Багатосторонньої групи з безпеки – 

спеціального робочого органу Адміністративної ради та Ради поштової 

експлуатації ВПС, якому доручалося розробити нові стандарти поштової 

безпеки [165].  

Стандарти поштової безпеки ВПС S58 «Поштова безпека – Загальні 

заходи безпеки» (містить мінімальні вимоги у сфері безпеки фізичного та 

процедурного характеру, що застосовуються до критичних об'єктів поштової 

мережі) [849] та S59 «Поштова безпека – Безпека установ обміну і 

міжнародної авіапошти» (мінімальні вимоги для забезпечення безпеки 

діяльності, пов’язаної із міжнародною авіапоштою) [850] значною мірою 

ґрунтуються на вимогах Додатка 17 «Безпека» до Чиказької Конвенції [360] і 

є обов'язковими для застосування державами-членами ВПС [745, с. 23].  

Дослідження діяльності сучасних міжнародних авіаційних організацій 

потребує, на нашу думку, визначення ролі Комітету СОТ з торгівлі 

цивільною авіатехнікою, створеного відповідно до Угоди про торгівлю 

цивільною авіатехнікою 1979 р. [314], яка була укладена в ході Токійського 
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раунду СОТ [278, с. 92]. Договір 1979 р. належить до так званої «четвертої 

групи угод СОТ» – багатосторонніх торговельних договорів з обмеженою 

кількістю учасників, які є обов’язковими лише для тих держав-членів СОТ, 

які приєднались до них [225, с. 25]. 

Регулюючи відносини щодо державних закупівель авіаційної техніки, 

Угода передбачає усунення урядового впливу на цей процес, визначаючи 

(ст. 4), що покупці повинні бути вільними у виборі постачальників; сторони 

не застосовуватимуть заохочення, що буде створювати дискримінацію 

постачальників будь-якої іншої сторони [48, с. 193-195]. Водночас, сторонам 

дозволено застосовувати заходи підтримки галузі цивільною авіатехніки 

[314], однак за умови уникнення несприятливого впливу на торгівлю 

відповідними товарами, як передбачено Угодою про субсидії і компенсаційні 

заходи СОТ [315, с. 9-11]. Все свідчить про важливість цього органу СОТ у 

регулюванні міжнародного комерційного обігу у сфері цивільної авіації. 

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) є універсальною 

неурядовою організацією, яка об’єднує авіакомпанії, сприяючи розвитку 

безпечного, регулярного і економічного повітряного транспорту; заохочує 

комерційну діяльність на повітряному транспорті; забезпечує засоби для 

співпраці підприємців у сфері обслуговування міжнародного повітряного 

транспорту [728, с. 89]. Співпраця з ІКАО є одним з основних завдань IATA 

[21, с. 514], адже без неї досягти цілей цієї організації неможливо. 

Зокрема, мова йде про співпрацю у сфері авіаційної безпеки [140, с. 147-

149], яка охоплює низку напрямків. Так, Правила перевезення небезпечних 

вантажів IATA (наразі діє редакція 2019 р.) відображають положення САРП 

IКAO і можуть вводити додаткові вимоги і обмеження. Відмінності щодо 

регулювання діяльності авіаційних органів держав та операторів 

публікуються в Технічних інструкціях ІКАО та Правилах перевезення 

небезпечних вантажів IATA [276, с. 82-83]. Однак IATA бере участь і в 

процесах розробки САРП ІКАО [141, с. 83]. Зокрема, у жовтні 2018 р. ІАТА 

видала Білу книгу, в якій обґрунтована необхідність удосконалення процесів 
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їхньої розробки та імплементації, зокрема вказано на потребу дослідження 

шляхів удосконалення цих процесів, здійснювати попередню оцінку впливу 

САРП, надавати методичну підтримку державам при імплементації САРП, 

ухвалити норми про залучення до їхньої імплементації регіональних бюро 

ІКАО та груп регіонального планування та здійснення проектів [575, с. 3]. 

У 2010 р. IATA та IКAO уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо 

Системи глобального обміну інформацією про безпеку польотів (англ. Global 

Safety Information Exchange, GSIE), метою якої є визначення інформації, 

якою слід обмінюватись сторонам для активізації діяльності щодо зменшення 

ризиків у сфері безпеки польотів. Сторони проводять спільний аналіз 

авіаційних пригод та інцидентів [662, с. 10], що відповідають критеріям 

присвяченого цій тематиці Додатка 13 до Чиказької конвенції (нині діє 

редакція Додатка 13 2016 р.) [358]. У 2014 р. ІКАО та ІАТА вперше 

опублікували результати всеосяжного спільного аналізу стану безпеки 

польотів авіації за 2013 рік [151, с. 3]. 

Cлід також відзначити, що в 2013 p. ІАТА, ІКАО та міжнародна 

неурядова організація Міжнародна федерація асоціацій лінійних пілотів, 

IФАЛПА (англ. International Federation of Air Line Pilots' Associations, 

IFALPA) спільно розробили документ «Підготовка персоналу на основі 

аналізу фактичних даних. Керівництво із впровадження» [574], спрямований 

на реалізацію положень Керівництва ІКАО з підготовки персоналу на основі 

аналізу фактичних даних 2013 р. [726], Додатка 1 «Видача свідоцтв 

авіаційному персоналу» і Додатка 6 «Експлуатація повітряних суден» до 

Чиказької Конвенції 1944 р. Відповідно, Керівництво із впровадження багато 

в чому ґрунтується на положеннях зазначених актів. 
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3.2. Внесок регіональних авіаційних організацій в удосконалення 

правових механізмів діяльності цивільної авіації  

 

3.2.1. Європейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА): структура 

та основні напрямки діяльності 

До основних регіональних авіаційних організацій належать Європейська 

конференція цивільної авіації, Африканська комісія цивільної авіації, 

Латиноамериканська комісія цивільної авіації, Арабська комісія цивільної 

авіації, Рада з використання повітряного простору, Міжнародний авіаційний 

комітет.  

Європейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА) заснована у 1955 р. 

Її членами є 44 держави Європи, сред яких і Україна (з 1999 р.) [606, с. 315]. 

ЄКЦА була створена з ініціативи Ради Європи та при активній участі ІКАО. 

Варто відзначити, що при обговоренні Статуту ЄКЦА розглядали три 

варіанти можливого правового статусу ЄКЦА: 1) повністю незалежна 

міжнародна організація [502]; 2) структура, підзвітна ІКАО і всебічно в неї 

інтегрована, як це передбачає п. «а» ст. 55 Чиказької конвенції [95]; 

3) структура з проміжним статусом, здатна формулювати і ухвалювати свою 

робочу програму, скликати сесії із запропонованим порядком денним, але яка 

при цьому діятиме в тісному зв'язку з ІКАО, використовуючи можливості 

Секретаріату ІКАО. У підсумку, було обрано останній варіант [502]. 

Наразі організаційна структура та порядок функціонування органів 

ЄКЦА врегульовані Статутом ЄКЦА 1993 р. в редакції 2015 р. та 

Регламентом ЄКЦА 1994 р. в редакції 2015 р. [453]. Статутною метою 

діяльності ЄКЦА є сприяння постійному розвитку безпечної, ефективної та 

сталої європейської системи повітряного транспорту. До завдань ЄКЦА, 

спрямованих на досягнення цієї мети, належать сприяння співробітництву 

європейських держав у сфері повітряного транспорту для його ефективного 

та упорядкованого розвитку; гармонізація політики та практики держав-
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членів у галузі цивільної авіації; дослідження питань безпеки польотів, збору 

статистичних даних про авіаційні пригоди [283]. 

Перелік керівних органів ЄКЦА закріплений в ст. 4 Статуту ЄКЦА. Її 

вищими керівними органами є Пленарна конференція, яка працює в формі 

сесій, що проводяться раз на три роки, і Нарада генеральних директорів 

цивільної авіації (яка може утворювати групи для виконання спеціальних 

завдань згідно із робочою програмою), виконавчими органами – 

Координаційний комітет і постійні комітети, допоміжним органом – 

Секретаріат ЄКЦА [453, с. 8]. 

На Пленарних конференціях обирають керівництво ЄКЦА; розглядають 

звіти про діяльність органів ЄКЦА, ухвалюють Робочу програму ЄКЦА на 

наступні три роки та засоби її виконання, затверджують кошторис видатків 

на наступні три роки, ухвалюють рекомендації, резолюції, керівні принципи 

та інші акти (акти ЄКЦА мають рекомендаційний характер). Спеціальні 

пленарні сесії ухвалюють рекомендації або резолюції, підготовлені органами 

ЄКЦА. 

Нарада генеральних директорів цивільної авіації може бути скликана 

рішенням Координаційного комітету. Нарада ухвалює акти ЄКЦА, крім тих, 

що представлені на розгляд Пленарних конференцій або спеціальних 

пленарних сесій; здійснює огляд змін у політиці держав та міжнародних 

організацій у сфері цивільної авіації; готує Робочу програму ЄКЦА та 

вносить до неї зміни у разі необхідності; визначає пріоритети у виконанні 

ухваленої Пленарною конференцією Робочої програми, створює групи та 

застосовує інші засоби, необхідні для їх виконання. 

Координаційний комітет визначає графік проведення усіх заходів, що 

вимагають використання ресурсів ЄКЦА; встановлює попередній порядок 

денний Пленарних конференцій або спеціальних пленарних сесій; координує 

діяльність органів та вживати необхідних заходів для завершення проведеної 

роботи; затверджує списки держав, що не є членами ЄКЦА, та організацій, 

яких можна запросити в якості спостерігачів для участі у відкритих 
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засіданнях у кожному напрямку роботи ЄКЦА. Виключення – прийом нових 

держав-членів до складу ЄКЦА, який чинні держави-члени здійснюють 

одноголосно (п. 1 ст. 2 Статуту) та внесення змін до Статуту абсолютною 

більшістю голосів Пленарної конференції (ст. 16), обрання та усунення з 

посади керівництва ЄКЦА абсолютною більшістю голосів членів відповідних 

органів (ст. 8) [453, с.7-10, 13, 14]. 

Згідно із п. 4 ст. 1 Статуту ЄКЦА для досягнення цілей її діяльності 

організація може сприяти укладанню та реалізації багатосторонніх 

міжнародних договорів держав-членів [453, с. 7]. В рамках діяльності ЄКЦА 

були розроблені і укладені Угода про комерційні права в нерегулярних 

міжнародних повітряних сполученнях в Європі 1956 р. [752] (Україна не є 

державою-учасницею [887]); Багатостороння угода про посвідчення 

придатності до польотів імпортованих повітряних суден 1960 р. [755] 

(Україна не є державою-учасницею); Угода про порядок встановлення 

тарифів при регулярних повітряних сполученнях між державами-членами 

ЄКЦА 1967 р. [674] (Україна не є державою-учасницею [885]); Угода про 

процедуру встановлення тарифів внутрішньоєвропейських регулярних 

повітряних перевезень між державами-членами ЄКЦА 1987 р. [675] (Україна 

не є державою-учасницею [886]).  

У 1959 р. ЄКЦА ухвалила так званий «Страсбурзький типовий проект 

двосторонніх угод», який складався з положень, запропонованих для 

включення у відповідні договори [619]. Іншими важливими актами ЄКЦА 

стали Спільні вимоги до бортових аварійних пристроїв, навчання та 

процедур забезпечення безпеки польотів 1979 р. [689], Довідник керівних 

принців щодо аеропортів 1991 p. [553], Програма дій у сфері оцінки безпеки 

польотів іноземних повітряних суден 1996 p. [853], Інституційна стратегія 

ЄКЦА з управління повітряними перевезеннями в Європі 1997 p. [554], 

Кодекс поведінки у сфері застосування комп'ютерних систем бронювання 

2000 р. [345], Кодекс поведінки зі співробітництва в галузі розслідування 

інцидентів у сфері цивільної авіації 2006 p. [346], Стратегія майбутнього 
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ЄКЦА 2015 p. [557], Декларація про зовнішню політику ЄКЦА 2015 p. [552], 

Спільна заява про приєднання до глобальної схеми ринкових заходів 

(Братиславська декларація) 2016 р. [520].  

Ключове значення має Керівництво ЄКЦА зі спрощення формальностей 

і забезпечення безпеки (наразі чинна редакція Керівництва 2018 р.), яке 

складається із двох тематичних частин, відображає нинішню політику ЄКЦА 

у відповідних сферах, встановлює загальні принципи, перелік заходів і 

методів, застосування яких необхідне для забезпечення безпеки, підвищення 

рівня обслуговування пасажирів, спрощення процедур надання авіаційних 

послуг.  

Частина 1 Керівництва містить положення про спрощення 

формальностей, які стосуються перевезення пасажирів та їхнього багажу, 

вантажів, засобів переміщення пасажирів і вантажів в аеропортах, зокрема 

осіб, які мають особливі потреби чи мобільність яких обмежена, обмеження 

стосовно багажу у салоні повітряного судна. Натомість, Частина 2 

Керівництва, присвячена безпеці польотів та авіаційній безпеці, містить 

положення про заходи національного та аеропортового рівня, мінімальні 

заходи щодо забезпечення безпеки аеропортів, повітряних суден, пасажирів, 

багажу, вантажів та пошти, безпеки під час польотів, кібербезпеки, боротьби 

з актами незаконного втручання [555]. 

Наразі діяльність ЄКЦА значною мірою зосереджена на виконанні 

Робочої програми ЄКЦА на 2019–2021 рр. У ній йдеться про головні 

напрямки функціонування ЄКЦА: безпеку польотів та авіаційну безпеку, 

спрощення формальностей, захист довкілля, економічні та юридичні аспекти, 

навчання, міжнародні відносини. 

Виділимо найважливіші складові ключових напрямків. Зокрема, у сфері 

безпеки польотів передбачено насамперед сприяння підвищенню 

інституційної спроможності та ефективності діяльності органів цивільної 

авіації держав-членів ЄКЦА, що займаються розслідуванням подій, 

пов’язаних із діяльністю цивільної авіації. Що стосується авіаційної безпеки, 
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то у Робочій програмі на 2019-2021 рр. вказано на заохочення застосування 

підходів до авіаційної безпеки, що ґрунтуються на оцінці ризиків та 

орієнтації на результат; підтримання вживання державами-членами ЄКЦА 

необхідних заходів безпеки; сприяння розміщенню в європейських 

аеропортах обладнання з безпеки, що відповідає необхідним мінімальним 

стандартам [558, с. 19]; забезпечення відповідності актів ЄКЦА, зокрема 

Керівництва 2018 р., acquis communautaire ЄС та САРП ІКАО, що містяться у 

Додатку 17 до Чиказької конвенції 1944 р. [360].  

У сфері спрощення формальностей передбачене подальше 

вдосконалення відповідної частини Керівництва 2018 р. [555], забезпечення 

відповідності розвитку засобів спрощення формальностей сучасній практиці 

держав-членів та авіаційної галузі; забезпечення узгодженості між 

Керівництвом, acquis comminautaire ЄС і Додатком 9 «Спрощення 

формальностей» до Чиказької конвенції [356]; сприяння державам у 

реалізації Керівництва [558, с. 23].
 
 

Норми ст. 3 Статуту ЄКЦА передбачають підтримання тісних відносин 

із ІКАО з метою регіонального співробітництва для досягнення цілей і 

завдань Чиказької конвенції; встановлення таких відносин з іншими 

урядовими або неурядовими міжнародними організаціями, які вона вважає 

необхідними для досягнення мети діяльності ЄКЦА [453, с. 8]. Зусилля 

ЄКЦА значною мірою спрямовані на виконання державами-членами вимог 

САРП ІКАО [664]. Робоча програма ЄКЦА із на 2019–2021 рр. передбачає 

підтримання відносин із регіональним бюро ІКАО, ЄС, ЄААБ, 

Євроконтролем, зокрема з приводу вироблення єдиної позиції на заходах в 

рамках ІКАО [558, с. 31]. 

 

3.2.2. Африканська комісія цивільної авіації (АКЦА) 

Африканська комісія цивільної авіації (АКЦА) (англ. African Civil 

Aviation Commission, AFCAC) була створена Установчою конференцією, 

скликаною у 1964 р. ІКАО та Організацією Африканської Єдності (ОАЄ, 
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нині – Африканський Союз). АКЦА була повністю сформована інституційно 

і почала функціонувати в 1969 р., а в 1978 р. стала спеціалізованою агенцією 

ОАЄ у галузі цивільної авіації [878, с. 2, 5]. З моменту створення АКЦА 

технічне, адміністративне та фінансове управління нею здійснювала ІКАО 

завдяки внескам африканських держав-членів. АКЦА стала повністю 

незалежною від ІКАО 1 січня 2007 р. [304]. Метою АКЦА, до складу якої 

належать 54 держави Африки, є сприяння безпечному, ефективному, 

економічному, сталому та екологічно безпечному розвитку цивільної авіації в 

Африці [878, с. 7], виконання обов'язків виконавчого органу у сфері 

повітряного транспорту в Африці [877, с. 6].  

Виходячи з цього, основними завданнями АКЦА є вироблення спільної 

політики держав-членів з використання цивільної авіації; здійснення 

практичних заходів зі співробітництва, координації їхньої діяльності та 

подолання проблем, які перешкоджають розвитку цивільної авіації; сприяння 

впровадженню САРП IKAO та розробці гармонізованих правил, що 

відповідають найкращим міжнародним практикам в галузі цивільної авіації; 

вивчення питань розвитку правового регулювання діяльності цивільної 

авіації в світі і його впливу на держави Африки, стандартизації бортового 

обладнання та наземних засобів, розгляд тарифів на повітряні перевезення в 

Африці; співпраця з IКAO та іншими міжнародними організаціями у сфері 

цивільної авіації [454, с. 4-5]. 

Нині організаційна структура та порядок функціонування органів АКЦА 

врегульовані Статутом АКЦА 2009 р. [454] (до його ухвалення діяла перша 

редакція Статуту 1969 р. [305]). Статут 2009 р. наразі діє тимчасово, а 

повною мірою набуде чинності після ратифікації 15 державами (донині його 

ратифікувало 8 держав) [840].  

Відповідно до Статуту 2009 р. вищим органом АКЦА є Пленум, вищим 

виконавчим органом – Бюро, допоміжним органом – Секретаріат АКЦА (ст. 

9 Статуту АКЦА 2009 р.). До вищих посадових осіб АКЦА належать 

Президент і 5 Вiцe-прeзидeнтів (по одному Віце-президенту представляють 
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регіони Північної, Західної, Східної, Центральної та Південної Африки) та 

Генеральний секретар, які водночас є членами Бюро. Президента і Віце-

президента обирає Пленум, Генеральний секретар призначається Пленумом 

за рекомендацією Бюро. 

Пленарні сесії проводять раз на 3 роки, надзвичайні сесії Пленуму 

можливі за ініціативою Бюро або за зверненням держави-члена АКЦА до 

Бюро, підтриманим 2/3 держав-членів АКЦА. Кворум на Пленумі становить 

2/3 держав-членів АКЦА, рішення ухвалюють 2/3 держав-членів, присутніх 

на засіданні (ст. 10 Статуту 2009 р.) [454, с. 6]. Окрім обрання керівництва 

АКЦА до ключових функцій Пленуму віднесемо формулювання загальних 

керівних принципів діяльності АКЦА шляхом ухвалення резолюцій та 

рекомендацій (ці акти не мають обов’язкового характеру); затвердження 

програми роботи АКЦА, бюджету, правил функціонування АКЦА; за 

необхідності створення комітетів та робочих груп для виконання спеціальних 

доручень чи завдань [919].  

Бюро АКЦА працює відповідно до норм ухваленого ним регламенту, 

виконуючи функції призначення Пленуму, забезпечення виконання робочих 

програм АКЦА та інших актів Пленуму; здійснює нагляд за діяльністю 

Секретаріату АКЦА; звітує Пленуму про власну діяльність (ст. 13 Статуту 

АКЦА 2009 р.) [454, с. 7].  

З-поміж основних актуальних завдань АКЦА, покладених на її керівні 

органи [893] – сприяння і координація діяльності, спрямованої на успішну 

реалізацію Рішення Ямусукро 1999 p., ухваленого 44 державами-членами 

Африканського союзу і спрямованого на лібералізацію міжнародних 

повітряних перевезень [860], та Декларації про створення Єдиного 

африканського авіаційного ринку 2015 р. (ЄААР, який почав діяти в січні 

2018 р. за участі 28 держав) [522]. При цьому АКЦА є виконавчим органом 

щодо Рішення Ямусукро та ЄААР [302, с. 2] і, з-поміж іншого, має 

формулювати та забезпечувати реалізацію положень, спрямованих на 
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створення справедливих та рівних можливостей для всіх зацікавлених сторін, 

тобто дотримання принципів чесної конкуренції між авіакомпаніями [303]. 

До інших ініціатив, реалізацією яких займається АКЦА, належать 

Африканська політика цивільної авіації, Проект «Спільна схема інспекцій в 

регіоні Африки/Індійського океану (AFI-CIS)», Африканська регіональна 

група авіаційної безпеки та Фонд розвитку людських ресурсів.  

Так, Африканська політика цивільної авіації являє собою ухвалений у 

2011 р. рамковий документ, який містить основні засади політики у сфері 

цивільної авіації та слугує основою для ухвалення АКЦА регіональних 

програм, планів дій, резолюцій спільних керівних принципів тощо. Завдання 

Африканської політики цивільної авіації полягає у зміцненні інституційної 

спроможності держав-членів у сфері регулювання і контролю за 

забезпеченням безпеки польотів шляхом створення ефективних автономних 

управлінь цивільної авіації та/або регіональних організацій з контролю за 

забезпеченням безпеки польотів; шляхом набору, навчання та матеріального 

забезпечення кваліфікованого персоналу у сфері цивільної авіації; зміцнення 

постачальників послуг та авіаперевізників завдяки створенню сприятливого 

середовища; посилення інституційної спроможності АКЦА [306, с. 14]. 

Мета Проекту «Спільна схема інспекцій в регіоні Африки/Індійського 

океану (AFI-CIS)», який з 2010 р. АКЦА реалізує разом з ІКАО, полягає у 

наданні державам регіону допомоги у розв’язанні проблем, які становлять 

особливу занепокоєність у сфері безпеки польотів (англ. Significant Safety 

Concern, SSC) і пов'язані із сертифікацією авіатранспортних підприємств та 

контролем над їхньою діяльністю (ці проблеми виникають, якщо держава 

надає авіапідприємству, що має дозвіл на діяльність, здійснювати реалізацію 

відповідних прав, попри невиконання мінімальних вимог САРП ІКАО); 

наданні допомоги у розробці та ефективній реалізації коригувальних планів 

дій з контролю за безпекою польотів; веденні діяльності з сертифікації та 

контролю; сприянні виконанню вимог САРП ІКАО; вчиненні послідовних 

дій для вилучення держав регіону Африки/Індійського океану (AFI) зі списку 
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Комісії ІКАО з розгляду ефективності надання допомоги та моніторингу, до 

якого належать держави, що мають SSC [964].  

Африканська регіональна група авіаційної безпеки, створена у 2015 р., 

сприяє реалізації ухваленого Радою ІКАО у тому ж році Комплексного 

регіонального плану авіаційної безпеки та спрощення формальностей в 

Aфриці [489], визначає проблеми держав регіону у відповідних сферах, бере 

участь у реалізації, виробляє технічні рекомендації та стежить за ходом 

виконання Комплексного регіонального плану, надає державам допомогу 

практичного характеру [812, с. 2-3]. Нарешті, вкажемо, що у 2014 р. держави 

Африки ухвалили Декларацію про створення Фонду розвитку людських 

ресурсів (ФРЛР) [519]. Керівництво програмами Фонду здійснюють ІКАО та 

АКЦА. Йдеться про навчання у всіх основних аспектах, пов’язаних із 

діяльністю цивільної авіації [865, с. 2-3]. 

Робоча програма АКЦА на 2019–2021 рр. [300] містить завдання у 6 

сферах: 1) повітряний транспорт; 2) безпека польотів; 3) авіаційна безпека; 

4) охорона довкілля; 5) розвиток людських ресурсів; 6) фінансування та 

верховенство права [302]. Виділяючи основні аспекти, вкажемо, що у сфері 

повітряного транспорту містяться, насамперед, завдання із реалізації Рішення 

Ямусукро та створення ЄААР, окрім яких слід виділити сприяння та 

заохочення розробки спільної політики африканських держав у сфері 

цивільної авіації, єдиних правил забезпечення вільної конкуренції і чесної 

ділової практики, зокрема справедливого ставлення до споживачів авіаційних 

послуг без покладення на них надлишкових витрат; розробки та узгодження 

механізмів розв’язання спорів в рамках АКЦА [890]. 

У сфері безпеки польотів йдеться про розробку єдиних норм у сфері 

безпеки польотів; заохочення створення єдиної системи організації 

повітряного руху; пом'якшення основних ризиків для безпеки пасажирів та 

тісну роботу з авіапідприємствами та аеропортами; забезпечення своєчасного 

виконання вимог САРП ІКАО; допомогу державам у розв’язанні наявних 

проблем шляхом ухвалення та реалізації регіональних коригувальних планів і 
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створення організацій контролю за безпекою польотів на регіональному та 

субрегіональному рівні [891]. 

До завдань Робочої програми у сфері авіаційної безпеки належать 

розробка єдиних норм у сфері безпеки польотів; виявлення та моніторинг 

ризиків у сфері безпеки польотів; забезпечення своєчасного виконання 

положень вимог САРП ІКАО; пом'якшення основних ризиків для безпеки 

пасажирів та тісна співпраця з авіапідприємствами та аеропортами; 

забезпечення реалізації програм технічного співробітництва [892]. 

Нині ЄКЦА зіштовхується із проблемами неучасті значної частини 

держав Африки в ЄААР; нератифікації Статуту АКЦА 2009 р. більшістю 

держав АКЦА; невиконання державами-членами актів АКЦА [840]; 

відсутності кворуму на засіданнях органів АКЦА [878, с. 13], браку серйозної 

конкуренції та прибуткових авіаперевізників, високих податків, 

протекціоністської політики деяких держав і ненадання перевізникам прав, 

передбачених п'ятою свободою повітря, недостатності і низької якості 

наявної авіаційної інфраструктури [877, с.8]. Не менш актуальні проблеми у 

сфері безпеки польотів, авіаційної безпеки та спрощення процедур, 

пов’язаних із повітряними перевезеннями. Йдеться про недостатність 

повноважень міжнародних органів, відповідальних за авіаційну безпеку; 

надмірну кількість органів держав-членів АКЦА, що займаються авіаційною 

безпекою та спрощенням процедур; нестачу кваліфікованого персоналу; 

недоліки координаційного механізму співпраці, які не дозволяють 

дублювання зусиль зі зміцнення інституційного потенціалу [301, с. 1].  

 

3.2.3. Латиноамериканська комісія цивільної авіації (ЛАКЦА) 

Державами-членами організації Латиноамериканська комісія цивільної 

авіації (ЛАКЦА) (англ. Latin-American Civil Aviation Commission, LACAC; 

ісп. Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, CLAC) є 22 держави 

Південної, Центральної, Північної Америки і Карибського басейну [565]. 
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Організація утворена і функціонує згідно зі Статутом ЛАКЦА 1973 р. 

[888], що набув чинності у 1975 р. після ратифікації 12 державами 

Латинської Америки [774] (відповідно до ст. 2 Статуту членами ЛАКЦА не 

можуть бути держави з інших регіонів) і був змінений у 1989 р., а також 

Регламентом сесій ЛАКЦА [958, с. 215]. Відповідно до Статуту (ст. 1 і ст. 3 – 

ст. 4) ЛАКЦА є консультативним органом, метою якого є забезпечення 

найширшого співробітництва для розв’язання проблем цивільної авіації в 

латиноамериканському регіоні, виконання ролі майданчика для планування 

всіх необхідних заходів для співробітництва та координації діяльності 

цивільної авіації, розвитку і ефективного використання цивільної авіації [888, 

с. 1]. Висновки, рекомендації та резолюції ЛАКЦА не мають обов’язкової 

юридичної сили і їхні положення стають обов’язковими лише у разі 

імплементації державами-членами у своє національне законодавство [706].  

Досягненню цілей ЛАКЦА слугує виконання нею наступних основних 

функцій: заохочення та підтримка координації і співробітництва між 

державами-членами; сприяння впровадженню САРП ІКАО в Латинській 

Америці та пропонування необхідних додаткових заходів; сприяння 

укладенню міжнародних договорів у сфері цивільної авіації між державами 

регіону; проведення економічних досліджень повітряного транспорту в 

регіоні; сприяння розширенню обміну статистичною інформацією між 

державами-членами; співпраця з ІКАО, іншими універсальними, а також 

регіональними міжнародними організаціями (ст. 6 – ст. 7 Статуту). 

Питання організаційної структури та процедур функціонування органів 

ЛАКЦА (Асамблея, Виконавчий комітет та Секретаріат) врегульовані ст. 8 – 

ст. 18 Статуту ЛАКЦА. Зокрема, передбачено, що Асамблея, яка складається 

з представників держав-членів (кожна держава має один голос), проводить 

регулярні засідання не рідше одного разу на два роки. Позачергові засідання 

проводяться за ініціативою Виконавчого комітету або на прохання, 

спрямованого Виконавчому комітету, схвалене більшістю держав-членів 

ЛАКЦА. Кворум на засіданнях має місце, коли присутні представники 



 

224 

 

 

більшості держав-членів ЛАКЦА. Висновки, рекомендації або резолюції 

ЛAКЦА ухвалюють більшістю голосів Асамблеї (єдине виключення – 

внесення змін до Статуту двома третинами голосів (ст. 25) [888, с. 3-5]. 

На кожному черговому засіданні Асамблея, по-перше, обирає 

Президента та трьох Віце-президентів ЛАКЦА, з урахуванням принципу 

географічного представництва і, по-друге, встановлює робочу програму, яка 

повинна бути виконана до кінця року, впродовж якого Асамблея має 

провести наступне чергове засідання.  

Виконавчий комітет координує реалізацію робочої програми, 

розробленої Асамблеєю. І Асамблея, і Виконавчий комітет можуть 

створювати комітети, робочі групи або експертні групи, коли це необхідно 

(ст. 14 – ст. 15 Статуту) [888, с. 3]. 

ЛАКЦА вибудувала свою діяльність так, щоб передусім створити 

інституційні рамки для обговорення та планування державами-членами всіх 

необхідних заходів для співпраці та координації діяльності цивільної авіації 

[706]. Здебільшого йшлося про розв’язання економічних, а не технічних 

проблем, оскільки безпека польотів на рівні регіонального планування є 

обов'язком ІКАО та його регіональних бюро. 

ЛАКЦА відіграє важливу роль у координації співпраці держав, 

формулюванні політики та загальних підходів, що охоплюють широкий 

спектр аспектів розвитку цивільної авіації і міжнародних повітряних 

сполучень між державами-членами ЛАКЦА. Організація здійснює збір і 

публікацію статистичних даних про авіаперевезення за пунктами 

відправлення і призначення; дослідження тарифної політики в галузі 

повітряного транспорту; вироблення рекомендацій щодо дотримання тарифів 

при здійсненні міжнародних авіаперевезень в регіоні, створення власного 

правового механізму, що забезпечує дотримання тарифів і накладення 

санкцій. Важливою складовою діяльності ЛAКЦА є підтримка тісних 

відносин з ІКАО для забезпечення гармонізації та координації діяльності 

ЛАКЦА з цілями та планами ІКАО [774]. 
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З огляду на прагнення ЛАКЦА сприяти просуванню регіональних 

інтеграційних механізмів у сфері повітряного транспорту та лібералізації, 

велику роль покликана відігравати укладена у 2010 р. Бразилією, Чилі, 

Колумбією, Домініканською Республікою, Гватемалою, Гондурасом, 

Панамою, Парагваєм та Уругваєм Багатостороння угода про відкрите небо 

між державами-членами ЛАКЦА [290]. Вона спрямована саме на 

лібералізацію повітряних перевезень для розвитку торгівлі, туризму, 

міжлюдських відносин між державами Латинської Америки [706]. Попри 

надання державам-учасницям можливості робити застереження і ухвалення 

ЛАКЦА у 2012 р. Резолюції A20-27 «Керівництво із застережень 

(формулювання, прийняття та заперечення) у Багатосторонній угоді про 

відкрите небо між державами-членами ЛАКЦА») [837, с. 21-25], донині 

Угоду 2010 р. ратифікувала лише Панама і, відповідно, він не вступив у силу 

[767]. Натомість, держави регіону надають перевагу двосторонньому 

договірному регулюванню та захисту власного ринку від більш потужних 

авіакомпаній інших держав.  

Впродовж останніх років спостерігався прогрес у сприянні ЛАКЦА 

державам Латинської Америки у їхній співпраці в рамках Регіональної 

системи співпраці у сфері контролю забезпеченням безпеки польотів (англ. 

Regional Safety Oversight Cooperation System, SRVSOP), спрямованої на 

надання технічної допомоги державам, і у сприянні імплементації державами 

Латиноамериканських авіаційних правил (англ. Latin American Aviation 

Regulations, LARs) [993], розроблених SRVSOP. Ці чинники мали позитивний 

вплив на загальну ефективність контролю за безпекою польотів та сприяли 

зростанню пасажиропотоку протягом 2017 р. на 7% до 28 млн. пасажирів 

[705]. 

Стратегічний план ЛAКЦA на період 2016–2025 рр. спрямований на 

зміцнення організації таким чином, щоб вона могла ефективно боротися з 

наявними та новими проблемами системи міжнародної цивільної авіації, при 

врахуванні різних позицій держав Латинської Америки. Він передбачає 
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сприяння розробці та укладенню двосторонніх та багатосторонніх угод про 

повітряне сполучення; належне представлення регіону в ІКАО; активізацію 

відносин з міжнародними організаціями та регіональними інтеграційними 

об’єднаннями; гармонізацію правового регулювання у сфері цивільної авіації 

між державами-членами ЛАКЦА; підготовку кадрів у системі цивільної 

авіації; посилення спроможності держав-членів у реагуванні на надзвичайні 

ситуації [783]. 

Наразі перед ЛАКЦА стоять проблеми недостатнього розвитку систем 

контролю за забезпеченням безпеки польотів; складності і зарегульованості 

процедур, пов’язаних із повітряними перевезеннями [973, с. 2]; різного рівня 

відкритості транспортної політики держав регіону, що стримує лібералізацію 

повітряних перевезень [973, с. 3]; недостатнього розвитку повітряних 

сполучень у менш розвинених державах Латинської Америки; браку 

транспортної інфраструктури, неспроможності використовувати конкурентні 

переваги мультимодальних перевезень з використанням цивільної авіації, 

недостатнього використання технологій та інновацій [973, с.3 ]. Проблеми 

реалізації ухвалених ІКАО Глобального аеронавігаційного плану на 2016-

2030 рр. [271] і Глобального плану забезпечення безпеки польотів, чинне 

перше видання якого охоплює період 2017-2019 рр. [608], Дорожньої карти 

Глобального плану забезпечення безпеки польотів для Латинської Америки 

2018 p. особливо актуальні для невеликих острівних держав регіону. 

 

3.2.4. Aрaбська комісія цивільної авіації (АРКЦА) 

У 1965 р. на підставі резолюції Ліги арабських держав (ЛАД) була 

заснована Рада цивільної авіації арабських держав, яка існувала до 1989 р. 

[375]. У 1996 р. була укладена Угода про створення Aрaбської комісії 

цивільної авіації (АРКЦА), до якої у 2017 р. були внесені зміни [312]. Крім 

того, діють Угода про штаб-квартиру АРКЦА 1999 р. [621] та Угода про 

керівні органи АРКЦА 2007 р. [311]. 
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Комісія є спеціалізованою організацією, асоційованою з ЛАД; до складу 

АРКЦА належить 22 арабських держави Африки та Азії [563]. Її метою є 

сприяння співпраці та координації діяльності між державами-членами у 

сфері цивільної авіації [915], забезпечення відповідності стану цивільної 

авіації потребам арабських народів у безпеці польотів, авіаційній безпеці та 

впорядкованості повітряного транспорту [503]. 

Відповідно, завданнями АРКЦА є узгодження позицій держав-членів з 

питань, що становлять взаємний інтерес у галузі цивільної авіації; сприяння 

укладенню договорів між державами-членами у цій сфері; забезпечення 

вчинення спільних дій з розробки спільного плану розвитку цивільної авіації 

арабських держав; сприяння виконанню вимог САРП ІКАО та реалізації 

регіональних планів ІКАО; проведення моніторингу змін, зокрема змін 

технічного характеру, у сфері цивільної авіації та визначення потреб держав-

членів у реагуванні на важливі виклики; проведення досліджень з 

економічних, регуляторних, правових, технічних та безпекових аспектів 

цивільної авіації; сприяння гармонізації їхнього законодавства у цій сфері; 

координація та розробка навчальних програм для персоналу у галузі 

цивільної авіації [312, с. 4-5]. 

Керівними органами АРКЦА є Генеральна Асамблея, Виконавча Рада та 

Генеральний Директорат. Крім того, в складі АРКЦА діють технічні комітети 

з безпеки польотів, авіаційної безпеки, аеронавігації, повітряних перевезень, 

охорони довкілля. До їхнього складу належать експерти, що представляють 

держави-члени. До Генеральної Асамблеї входять представники всіх держав-

членів на рівні міністрів, відповідальних за цивільну авіацію. Генеральна 

Асамблея проводить сесії кожні два роки, кворум має місце за присутності 

представників більшості держав-членів. Позачергові сесії можуть 

проводитись на прохання будь-якої з держав-членів за умови схвалення 

їхнього проведення більшість членів Асамблеї або Виконавчої Ради. На 

сесіях Асамблеї кожна держава-член АРКЦА має один голос; рішення та 

рекомендації ухвалюють більшістю голосів присутніх представників держав. 
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До функцій Генеральної Асамблеї належать обрання керівних посадових 

осіб АРКЦА; затвердження планів та програм АРКЦА; затвердження і 

внесення змін до організаційної структури організації; створення центрів та 

представництв АPКЦА; розгляд та затвердження звітів, підготовлених 

Виконавчою Радою та Генеральним Директоратом АPКЦА, та надання 

відповідних вказівок; внесення змін до Угоди про створення АРКЦА 2/3 

представників держав-членів; прийом до організації нових держав 2/3 

представників держав-членів; започаткування співробітництва АРКЦА з 

державами та міжнародними організаціями; затвердження проектів, 

необхідних для досягнення цілей АРКЦА [600]. 

Виконавча Рада є виконавчим органом АРКЦА, який складається з 9 

членів, обраних Генеральною Асамблеєю з-поміж кандидатів від держав-

членів строком на два роки. Вони мають бути керівниками або іншими 

вищими посадовими особами органів цивільної авіації держав-членів, які 

мають відповідні знання та досвід. Виконавча рада обирає серед своїх членів 

Голову та Віце-голову строком на два роки. Цей орган проводить засідання 

не рідше двох разів на рік за погодженням більшості членів Ради. При 

ухваленні рішень кожен член Виконавчої Ради має один голос.  

До основних функцій Виконавчої Ради АРКЦА віднесемо вживання всіх 

заходів практичного характеру, необхідних для досягнення цілей організації; 

формулювання та надання Генеральній Асамблеї пропозицій щодо програм 

АРКЦА; сприяння і нагляд за виконанням резолюцій Генеральної Асамблеї, 

планів та програм АРКЦА; надання Генеральній Асамблеї пропозицій щодо 

проведення позачергових сесій Генеральної Асамблеї; пропонування 

проектів порядку денного сесій Генеральної Асамблеї; звітування про 

діяльність АРКЦА перед Генеральною Асамблеєю [576]. 

Генеральний Директорат є адміністративним органом АРКЦА. Його 

очолює Генеральний директор, якого обирає Генеральна Асамблея строком 

на чотири роки, який може бути продовжений один раз. До Генерального 

Директорату входить п'ять експертів: Експерт з безпеки польотів, Експерт з 
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повітряного транспорту, Експерт з аеронавігації, Експерт з авіаційної безпеки 

та Експерт з авіаційного середовища. Його роль полягає у виконанні 

рекомендацій та резолюцій Генеральної Асамблеї та Виконавчої ради та 

підготовці проектів та заходів організації [603]. 

Практична діяльність АРКЦА різноманітна. Важливу роль відіграє 

сприяння реалізації Угоди про лібералізацію повітряних перевезень між 

арабськими державами 2004 р. [313]. Впродовж 2019 р. йдеться про низку 

засідань комітетів АРКЦА [905]; засідання Виконавчої Ради АРКЦА, на яких 

розглядали звіт про роботу Генерального Директорату, затвердили 

рекомендації комітетів АРКЦА, ухвалили рішення про створення фонду 

технічної підтримки у сфері цивільної авіації [909]; направлення у Сомалі 

місії для аудиту системи цивільної авіації цієї держави [742]; засідання в 

рамках Проекту з авіаційної безпеки в Африці та Наглядового комітету 

Аравійського півострова (Проект SG/05 Case Project) [910], в ході якого 

проводять навчальні курси щодо льотної придатності повітряних суден [926], 

повітряного права [925], семінари з Системи управління безпекою польотів 

(англ. Safety Management System, SMS) [687], контролю за забезпеченням 

безпеки польотів [287], імплементації Плану дій щодо викидів CO2 [969], 

механізму управління потоком повітряного руху [922] тощо. 

АРКЦА має міцні стосунки з ІКАО, сприяє виконанню вимог САРП 

ІКАО і рішень ІКАО державами-членами АРКЦА [503]. У 1999 р. було 

укладено Договір про співпрацю між ІКАО та АРКЦА [485]. АРКЦА робить 

внесок у розробку актів ІКАО [503]. Співробітництво між АРКЦА та Бюро 

ІКАО на Близькому Сході ведеться згідно зі Спільною програмою 

регіонального співробітництва та Планом дій на 2019–2021 рр. [286]. 

Відповідно до цього документа наразі відбувається формування організації з 

контролю за забезпеченням безпеки польотів в регіоні Близького Сходу та 

Північної Африки, у 2018-2019 рр. проведений симпозіум для підвищення 

обізнаності щодо останніх подій у сфері розвитку повітряних перевезень у 

світі, надання учасникам нової інформації про засоби та методики, що 



 

230 

 

 

використовуються в рамках Універсальної програми перевірок організації 

контролю за забезпеченням безпеки польотів ІКАО (USOAP CMA), а також 

про накопичений досвід організації потоків повітряного руху [826, с. 6-9]. 

Важливим завданням АРКЦА нині є сприяння реалізації ухвалених ІКАО 

Глобального аеронавігаційного плану на 2016–2030 рр. [271] і Глобального 

плану забезпечення безпеки польотів на 2017–2019 рр. [608]. 

АРКЦА активно співпрацює i з іншими міжнародними організаціями. 

Так, у квітні 2019 р. АРКЦА уклала Меморандум про взаєморозуміння з 

IATA, спрямований на поглиблення їхнього співробітництва в обміні 

інформацією, досвідом та можливостями, а також спільну роботу в 6 

основних напрямках у сфері цивільної авіації в регіоні Близького Сходу 

Північної Африки: 1) безпека польотів та виконання польотів; 2) гармонізація 

правового регулювання; 3) інфраструктура, нарощування інституційного 

потенціалу та навчання; 4) охорона довкілля; 5) договори та стандарти ІКАО; 

6) Майбутні тенденції повітряних перевезень [637].  

 

3.2.5. Регіональні авіаційні органи євразійського регіону 

Співробітництво в авіаційній сфері євразійського регіону має певні 

особливості. Після розпаду СРСР держави-члени СНД 25.12.1991 р. уклали 

Угоду про цивільну авіацію та використання повітряного простору. 

Інституційним механізмом співпраці держав стала Міждержавна рада з 

авіації та використання повітряного простору (МРАВПП), а її виконавчим 

органом – Міждержавний авіаційний комітет (МАК). Вони засновані 

6.12.1991 р. відповідно до Постанови №5 Ради голів урядів держав-членів 

Економічного співтовариства (це утворення мало функціонувати згідно із 

договором, підписаним 18.10.1991 р. 8 республіками СРСР [79], але цього так 

і не сталося). Діяльність МРАВПП та МАК урегульована ст. 8 – ст. 13 Угоди 

1991 р. МРАВПП мала складатися з представників договірних держав 

(включаючи представників Міністерств оборони або Комітету оборони), а 
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також представника головнокомандувача Збройними Силами СНД [244] 

(Збройні Сили СНД так і не були створені).  

Згідно зі ст. 18 Угоди вона відкрита для приєднання будь-якої держави, 

яка визнає цю Угоду. Прийняття нових членів до МРАВПП може 

здійснюватися за згодою всіх її членів. За рішенням МРАВПП окремим 

державам може бути надано статус асоційованих членів або спостерігачів. 

Будь-яка договірна держава має право вийти з числа учасниць цієї Угоди, 

повідомивши про це МРАВПП за 12 місяців до виходу [244]. 

МРАВПП розташована в м. Баку відповідно до її Угоди із Урядом 

Азербайджану [210], МАК, як виконавчий орган МРАВПП – у Москві. В 

Угоді 1991 р. процедура призначення і відставки керівництва МРАВПП та 

Представники держав-членів МРАВПП обирають Першого віце-президента і 

двох віце-президентів [143]. 

В рамках структури МРАВПП/МАК функціонують Координаційна рада 

з авіації та використання повітряного простору, Комісія МАК з 

розслідування авіаційних подій, Координаційна комісія з аеронавігації, 

Координаційно-консультативна авіамедична рада МАК [144], Науково-

дослідницький експертно-консультативний центр МРАВПП/МАК [120, с. 2],
 

Авіаційний регістр МАК [148].  

Функції МРАВПП не були визначені Угодою, проте пізніше було 

погоджено, що вони полягають в наступному: 

– розгляд та затвердження міждержавних (регіональних) планів і 

програм розвитку авіації, єдиної системи повітряного руху та забезпечення 

безпеки польотів; вирішення питань, пов'язаних з фінансуванням планів і 

програм; 

– формування і здійснення політики в галузі цивільної авіації та 

міжнародних повітряних сполучень, розробка та координація узгодженої 

політики в галузі міжнародних повітряних сполучень і участі в діяльності 

ІКАО та інших міжнародних організацій, спільної політики в галузі 

авіаційних тарифів і аеронавігаційних зборів; 
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– розгляд та затвердження міждержавних рішень з питань діяльності 

авіації, використання повітряного простору, управління повітряним рухом та 

безпеки польотів з урахуванням вимог ІКАО [208]. Угодою 1991 р. 

передбачено (ст. 8), що МРАВПП веде свою діяльність на принципах 

консенсусу [244].  

Натомість, структура, функції, повноваження МАК були в цілому 

розкриті в Угоді 1991 р. МАК став правонаступником державних органів 

СРСР – Комісії з використання повітряного простору та управління 

повітряним рухом, Комісії з державного нагляду за безпекою польотів 

повітряних суден, Міністерства цивільної авіації (але тільки в частині 

узгоджених договірними державами функцій), правонаступником за 

зобов'язаннями за міжнародними договорами колишнього СРСР у сфері 

міжнародних повітряних сполучень і за участю в роботі ІКАО. 

Правовий статус МАК визначено ст. 10 – ст. 12 Угоди 1991 р. Він 

забезпечує роботу МРАВПП та виконання її рішень, наділений на території 

кожної договірної держави відповідно до її національного законодавства 

такою правоздатністю і правосуб'єктністю, які необхідні для виконання його 

функцій в рамках Угоди. Сторони Угоди можуть брати участь у роботі МАК 

через своїх повноважних представників. МАК може мати в своєму віданні за 

погодженням з договірними державами науково-дослідні організації, 

тимчасові науково-дослідні колективи, експертні та консультативні органи, 

органи управління повітряним рухом, аеронавігаційної інформації, 

сертифікації, інспектування [244]. 

Крім цього міжнародного договору держави СНД уклали низку інших 

[216; 126; 240; 237; 215]. Наприкінці 1990-х – на початку 2000-х рр. функції 

сертифікації авіакомпаній, окремих повітряних суден, навчальних центрів, 

які виконував Авіаційний регістр МАК, перейшли від нього до державних 

органів авіаційного нагляду держав-учасниць Угоди 1991 р. Наразі 

основними функціями МАК є сертифікація літаків і аеропортів; забезпечення 

співробітництва держав-учасниць Угоди в галузі підготовки авіаційних 



 

233 

 

 

фахівців, тарифної політики, спрощення прикордонних і митних процедур, 

взаємодії в надзвичайних ситуаціях і прийняття загальних заходів протидії 

авіаційному тероризму, авіамедицини; координація гармонізації 

національних програм розвитку систем організації повітряного руху; 

вироблення рекомендацій та приписів, розслідування авіаційних подій [136]. 

МАК проводить розслідування авіаційних подій з повітряними суднами 

держав-учасниць Угоди на їхній території та поза її межами, а також в 

рамках угод, укладених з іншими державами на основі принципу 

незалежності розслідування [147], і відповідно до вимог Додатка 13 

«Розслідування авіаційних подій та інцидентів» до Чиказької конвенції [336]. 

МАК розслідував понад 200 авіакатастроф. За результатами розслідувань 

надано понад 260 рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня безпеки 

польотів [121]. 

Зокрема, у випадку з катастрофою над Чорним морем 4.10.2001 р. літака 

Ту-154 російської авіакомпанії «Сибір» (S7 Airlines), який прямував з Тель-

Авіва до Новосибірська, МАК створив комісію з розслідування 

авіакатастрофи. Розслідування МАК було завершено в 2004 р. і згідно з 

висновками комісії літак був збитий «бойовою частиною 5Б14Ш ракети 5В28 

зенітного комплексу С-200В». На підставі аналізу радіолокаційних даних 

було встановлено, що ракета була запущена з району Феодосії, де в цей час 

проходили навчання військ ППО України [185].  

Однак у 2011 р. спеціалісти Київського науково-дослідного інституту 

судових експертиз (КНДІСЕ), які провели експертизу при розгляді в 

Господарському суді м. Києва позову S7 Airlines до Міністерства оборони 

України, на основі відповідних технічних даних прийшли до висновку, що 

літак Ту-154 не міг бути збитий українською зенітною ракетою [263]. У 

підсумку, позов було відхилено, хоча Україна добровільно сплатила родичам 

загиблих близько 8 млн. дол. США [223]. 

Участь МАК в розслідуванні обставин катастрофи літака Boeing 777-

200ER авіакомпанії Malaysian Airlines 17.07.2014 р. на території Донецької 
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області, при виконанні рейсу МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, обмежена. 

18.07.2014 р. Заступник голови МАК заявив, що розслідування має 

проводитися під егідою ІКАО, а МАК готовий прийняти в ньому участь [38]. 

25.07.2014 р. МАК заявив про отримання доступу і відсутність ознак 

попереднього відкриття чорних ящиків літака. 23.07.2014 р. Україна передала 

Раді з безпеки Нідерландів повноваження з технічного розслідування причин 

катастрофи відповідно до правил ІКАО. З-поміж інших спеціалістів сприяння 

розслідуванню здійснювали експерти МАК [111]. 

Наразі основними напрямками діяльності МРАВПП і МАК є сприяння 

вдосконаленню системи авіаційних правил та її подальшої гармонізації зі 

стандартами ІКАО та рекомендаціями ІАТА; просування власних ініціатив 

щодо вдосконалення організації повітряного руху та аеронавігаційного 

забезпечення; сприяння лібералізації авіатранспортної діяльності, 

підвищенню доступності авіаційних послуг для населення держав-учасниць 

Угоди 1991 р.; реалізація міжнародних програм підготовки авіаційних 

фахівців у співпраці з ІКАО та ІАТА [143]. 

МРАВПП і МАК ведуть зовнішні відносини на основі міжнародних 

угод, в тому числі в області льотної придатності і безпеки польотів, з Індією, 

Канадою, Китаєм, США, державами Азійсько-Тихоокеанського регіону, 

Африки, Близького Сходу і Латинської Америки, міжнародними 

організаціями ІКАО ІАТА, ЄAAБ (діє Робоча угода 2004 р.) [187], ІФАЛПА, 

ЄврАзЕС, ОДКБ тощо [122]. Щодо співпраці з ІКАО, то МРАВПП і МАК 

сприяють виконанню вимог САРП ІКАО їхніми державами-членами. Діє 

Меморандум із ІКАО про взаєморозуміння 2001 і додаткові Меморандуми 

2012 і 2016 рр. [640, с. 19], реалізується Проект ІКАО-МАК RER/01/901 

«Безпека польотів та підтримання льотної придатності» [184], МРАВПП і 

МАК беруть участь в роботі Європейського/Північноатлантичного бюро 

ІКАО [145], Європейської групи аеронавігаційного планування (EANPG) і 

Європейської регіональної групи з безпеки польотів (RASG-EUR)) [641]. 
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3.3. Основні напрямки діяльності міжнародних неурядових 

авіаційних організацій у розробці сучасних правових моделей в 

авіаційній сфері 

 

3.3.1. Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА) 

Важливу роль у розвитку повітряного транспорту відіграють неурядові 

авіаційні організації. До провідних міжнародних нерядових авіаційних 

організацій належать Міжнародна асоціація повітряного транспорту, 

Міжнародна рада аеропортів, Інститут повітряного транспорту, Міжнародна 

асоціація вантажних авіаперевізників. Розглянемо основні напрямки їхньої 

діяльності.  

Інститут повітряного транспорту (фр. Institut du Transport Aerien, ITA) 

був заснований в 1902 р. у Франції. У 1954 р. він був зареєстрований як 

міжнародна неурядова організація. ITA спеціалізується на наданні 

консультаційних послуг підприємствам авіаційної галузі [763]. Членами ІТА 

є міжнародні і національні організації, які беруть безпосередню участь або 

зацікавлені у розвитку повітряного транспорту. Йдеться про урядові 

установи, експлуатантів повітряного транспорту, виробників повітряних 

суден та авіаційного обладнання, компанії з обслуговування авіації, страхові 

товариства, банки, вищі навчальні заклади тощо [669]. 

До сфер діяльності ITA належать такі теми, як повітряні перевезення та 

планування аеропортів, повітряні перевезення та бізнес-плани аеропортів, 

економіка повітряних перевезень, дослідження ринку повітряних перевезень 

та супутніх послуг, моделювання попиту на повітряні перевезення на 

короткі, середні та тривалі строки на регіональному, національному та 

міжнародному рівнях, організація та управління цивільною авіацією, правове 

регулювання діяльності цивільної авіації, інтермодальнi перевезення, туризм, 

телекомунікації. При цьому ITA спеціалізується на консультуванні 

аеропортів щодо їхніх стратегій розвитку, організації тренінгів для 

керівників авіаційних підприємств, проведенні досліджень [670]. 
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Основними дослідженнями, проведеними ІТА, є «Існуючі форми 

комерційного та технічного співробітництва між європейськими 

авіакомпаніями» 1952 p. [577], «Прогнози повітряних перевезень пасажирів» 

1965 p. [389], (ці дослідження здійснені для ІКАО і
 

опубліковані 

повноваженнями Генерального секретаря ІКАО), «Законодавство про 

власність та права на повітряні сполучення» 1967 р. [403], «Каботаж у 

міжнародних повітряних перевезеннях: історичні та сучасні аспекти» 1969 p. 

[425], «П'ята свобода повітря: правові аспекти, стратегії та практики (1944–

1986) 1987 p. [709], «Взаємодоповнюваність залізничного та повітряного 

сполучення в Європі: вплив послуг, що надаються швидкісними потягами» 

1991 р. [770], «Європейське повітряне право: нові горизонти для Європи» 

1992 p. [511], «Дерегуляція повітряних перевезень в Австралії» 1993 р. [512], 

«Принципи та практика регулювання повітряних перевезень» 1993 p. [979], 

«Повітряні перевезення у 2020 р.: оцінки перспектив» 1998 р. [769], Довідник 

повітряних перевезень у світі 2001 р. [898], «Лібералізація повітряного 

транспорту» 2002 р. [599].  

Безперечним лідером з-поміж міжнародних неурядових авіаційних 

організацій є Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА), що 

об'єднує авіакомпанії п'яти континентів світу і є виразником інтересів 

міжнародних авіаперевізників. ІАТА навіть називають другою за важливістю 

після ІКАО організацією, робота якої має ключове значення у процесі 

формування єдиної економічної, правової, технічної політики авіакомпаній в 

глобальному масштабі [23, с. 263-264]. 

Попередницею ІАТА була заснована у 1919 р. Міжнародна асоціація 

повітряного руху (англ. International Air Traffic Association) [275, с. 178]. 

ІАТА ж була створена в 1945 р. як об’єднання авіаперевізників та основний 

механізм співпраці між ними [611, с. 39]. Членами ІАТА є 290 авіакомпаній зі 

120 держав світу (одна українська – «Міжнародні авіалінії України») [505], 

на які припадає 82% повітряних перевезень у світі [635].  
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Організаційну структуру та порядок функціонування ІАТА регулює 

Статут ІАТА, до якого щорічні Загальні збори час від часу вносять зміни. 

Зокрема, останні поправки ухвалені на 74-х щорічних Загальних зборах, що 

відбулися у Сіднеї у червні 2018 р. [610]. Статут ІАТА
 
містить з-поміж інших 

норми про цілі організації (ст. 4), членство в ній (ст. 5), структуру і функції 

керівних органів ІАТА (ст. 8 – ст. 9, ст. 12 – ст. 17), порядок ухвалення 

рішень керівними органами ІАТА і голосування в них (ст. 10 – ст. 11) [378]. 

Метою функціонування ІАТА є представництво та надання послуг 

авіакомпаніям [634] у таких сферах, як здійснення польотів, забезпечення 

безпеки польотів і авіаційної безпеки, тарифна політика, технічне 

обслуговування, сприяння ІКАО в розробці САРП ІКАО [854, с. 31], 

сприяння розвитку повітряного транспорту [956].  

Авіакомпанія, яка бажає стати членом ІАТА, подає до Виконавчого 

комітету ІАТА заяву, складену за встановленою формою. Своє рішення про 

прийняття авіакомпанії до членів ІАТА та категорію його членства 

виконавчий комітет виносить на затвердження Загальних зборів. 

Авіакомпанія стає членом ІАТА з моменту сплати вступного та членського 

внесків за поточний рік [157, с. 64-65]. 

Іншими основними актами, що регулюють порядок функціонування 

ІАТА, є Регламент Загальних зборів ІАТА, яким визначено правила 

формування складу, порядку денного, ведення засідань, ухвалення рішень на 

щорічних Загальних зборах [846], Правила роботи Ради керуючих ІАТА 

[845], Правила роботи Консультативних рад ІАТА [845], Положення про 

проведення Конференцій з повітряного руху IATA [806].  

Вищими посадовими особами ІАТА є Генеральний директор ІАТА, 

Корпоративний секретар, Фінансовий директор. Вищий керівний орган IATA 

– Загальні збори. На Загальних зборах обирають керівництво ІАТА, 

затверджують фінансову звітність організації за попередній рік; 

затверджують внески і збори з членів ІАТА. Загальні збори відбуваються 

щорічно, але можуть бути надзвичайними. Кворум під час засідань Загальних 
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зборів становить проста більшість членів ІАТА, зареєстрованих на Загальних 

зборах. Кожного члена ІАТА представляє один офіційний представник, який 

має один голос. Рішення ухвалюють простою більшістю голосів. 

Функції вищого керівного органу ІАТА між сесіями Загальних зборів 

покладені на Виконавчий комітет (Рада керуючих). До його складу належить 

не більше, ніж 31 особа, обрана на щорічних Загальних зборах (ними мають 

бути вищі посадові особи авіакомпаній – голова правління, президент, 

керуючий директор). Рада керуючих ІАТА виконує контрольну та виконавчу 

функції від імені всіх членів організації для представлення їхніх інтересів, 

здійснює всі повноваження IATA, які Статутом чи іншими актами ІАТА не 

надані Загальним зборам. Рада керуючих підзвітна Загальним зборам, 

здійснює загальне керівництво та контроль за оперативною діяльністю, 

витрачанням коштів та використанням майна IATA; визначає, переглядає та 

затверджує політику IATA; затверджує порядок денний Загальних зборів 

тощо. 

У складі IATA працює 9 Консультативних рад: з вантажних перевезень; 

цифрової трансформації; дистрибуції; справ авіаційної галузі, фінансів 

авіаційної галузі; юридичних питань; безпеки польотів, виконання польотів 

та наземних операцій; авіаційної безпеки; сталого розвитку і охорони 

довкілля [378]. 

Крім того, до структури ІАТА належать Конференції з повітряного руху: 

йдеться про Конференції з процедур пасажирських перевезень; Конференції з 

координації тарифів на пасажирські перевезення; Конференції з процедур 

вантажних перевезень, Конференції з координації тарифів на вантажні 

перевезення [806]. Інституційна структура ІАТА є відображенням її 

пріоритетів та напрямків діяльності. 

IATA веде багатоаспектну роботу у напрямках покращення розуміння 

особливостей і потреб галузі повітряного транспорту серед осіб, що 

ухвалюють рішення; підтримки авіакомпаній з метою сприяння їхній 

безпечній, надійній, ефективній та економічній роботі; розробки глобальних 
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комерційних стандартів побудови галузі повітряного транспорту; сприяння 

галузі повітряного транспорту у досягненні високого рівня прибутковості; 

забезпечення високої якості, оптимального співвідношення ціни та якості 

необхідних для галузі продуктів та послуг, що відповідали би потребам 

клієнтів; розробки економічно ефективних, екологічних стандартів та 

процедур, спрямованих на спрощення діяльності міжнародного повітряного 

транспорту; формулювання єдиної позиції підприємств авіаційної галузі 

ключових галузевих проблем та сприяння їхньому розв’язанню [275, с. 178].  

При цьому, одним з пріоритетів ІАТА є спрощення ведення авіаційного 

бізнесу: за допомогою розробки і втілення стандартів і рекомендацій з 

обслуговування пасажирів та інших клієнтів, а також процедур 

обслуговування в аеропортах ІАТА намагається знизити витрати 

авіакомпаній шляхом підвищення ефективності використання технологічних 

досягнень і спрощення здійснення операцій, пов’язаних із повітряними 

перевезеннями [116, с. 46]. 

ІАТА робить великий внесок у розробку САРП IКAO, стандартизацію 

документації та процедур для узгодженого функціонування світової мережі 

авіаліній, розподіл частот радіозв'язку на сесіях МСЄ, розробку і 

модернізацію умов перевезень пасажирів для Варшавської конвенції про 

уніфікацію деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних 

перевезень 1929 р. [88]. Як зазначалось, IATA задіяна також у процесах 

розробки САРП ІКАО [142, с. 83]. Зокрема, у жовтні 2018 р. ІАТА видала 

Білу книгу, в якій обґрунтована необхідність удосконалення процесів 

розробки та імплементації САРП ІКАО [575, с. 3]. 

Стандарти IATA, які ухвалюють і видають у формі резолюцій та 

рекомендованої практики, постійно змінюються і оновлюються відповідно до 

сучасних вимог. ІАТА затверджує єдині правила авіаперевезень, виробляє 

загальні стандарти обслуговування пасажирів, розробляє рекомендації щодо 

рівня, побудови та правил застосування тарифів і документів, пов’язаних з 

авіаперевезеннями пасажирів, багажу і вантажів [118, с. 169-172]; уніфікації 
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та координації процедури розрахунків і прискорення бронювання та зв'язку 

між авіакомпаніями; встановлює тарифи на послуги повітряних перевезень 

(авіакомпанії визначають власні тарифи за узгодженням з ІАТА); детально 

регламентує порядок користування пільгами та знижками з тарифів; веде 

роботу по узагальненню та поширенню економічного та технологічного 

досвіду, експлуатації авіаліній [157, с. 65-66].  

Через свій спеціальний розрахунковий орган (Клірингову палату) ІАТА 

здійснює фінансові розрахунки між авіакомпаніями-членами відповідно до 

системи продажів перевезень на нейтральному бланку авіаквитків [404, с. 

98]. За рішенням ІАТА з 2008 р. перехід на електронні авіаквитки став 

обов'язковим для всіх авіакомпаній-членів IATA, що виконують міжнародні 

авіаперевезення. З ініціативи ІАТА почалося впровадження в міжнародних 

аеропортах самореєстрації пасажирів на рейси регулярних авіаперевізників 

[611, с. 251]. 

Значним є внесок IATA в розвиток системи двосторонніх угод між 

державами про перевезення і взаємне визнання перевізної документації 

(Bilateral Traffic Agreements). IATA розробила Багатосторонню угоду про 

перевезення інтерлайн (Multilateral Interline Traffic Agreement) [756] – 

модельний договір інтерлайн про пасажирські та вантажні перевезення, що 

надає сторонам можливість продавати документи на перевезення, які 

виконують інші сторони. У модельному договорі визначені основні правила, 

яких мають взаємно дотримуватися авіакомпанії, отримуючи гроші клієнтів 

та видаючи документи на послуги одна одної, погоджуючи строки й умови 

обробки багажу. Модельна багатостороння угода постійно оновлюється, її 

нові редакції видають щороку.  

Пріоритетом ІАТА є питання безпеки. Досягненню цілей в організації в 

цій сфері слугує Програма «Експлуатаційний аудит безпеки польотів» (англ. 

IATA Operational Safety Audit, IOSA), метою якої є оцінка систем 

оперативного управління та контролю за діяльністю авіакомпаній. Її 

застосовують понад 400 авіакомпаній [636]. Наразі відбувається виконання 



 

241 

 

 

Розширеної версії Програми (англ. Enhanced IOSA), застосування якої в 

багатьох державах є обов’язковим [684]. Проходження такого аудиту є 

обов’язковою умовою для набуття авіакомпаніями членства в ІАТА [635]. 

Для наземних операцій, пов'язаних з повітряними перевезеннями, 

застосовують аналогічну програму «Експлуатаційний аудит з безпеки 

наземного обслуговування» (англ. IATA Safety Audit for Ground Operations 

(ISAGO)) [685]. 

Велику роль відіграють також Правила перевезення небезпечних 

вантажів (ІАТА видає їх щороку, нині діє 60-те видання 2019 р.), спрямовані 

на надання інформації авіакомпаніям та відправникам у підготовці для 

транспортування, перевезенні чи прийманні небезпечні вантажів, які 

перевозять повітрям. Це збірка, яка містить міжнародно-правові норми, в 

тому числі вимоги ІКАО, норми законодавства держав та правила 

авіакомпаній [508]. Правила відповідають САРП ІКАО, але можуть 

передбачати додаткові обмеження [275, с. 186]. У чинному виданні Правил 

враховані усі зміни, внесені Групою ІКАО з небезпечних вантажів під час 

розробки видання 2019–2020 рр. Технічних інструкцій ІКАО, а також зміни, 

ухвалені за пропозицією Консультативної ради з перевезення вантажів IATA 

[874]. 

Посібник ІАТА з поводження з багажем (нині діє 4 видання 2019 p.) дає 

змогу дізнатись про основні особливості поводження з багажем при 

повітряних перевезеннях, містить вказівки на потенційні проблеми, які 

можуть виникнути при цьому, та шляхи їхнього подолання [397]. У 

Посібнику деталізовані положення Резолюції IATA про відстеження 

перевезення багажу №753 (нині діє редакція 2018 р. [398]), надані додаткові 

пояснення щодо інформації про основні пункти відстеження та їхній зв’язок з 

вимогами Резолюції, роль даних у поводженні з багажем, інші резолюції. 

Йдеться про такі практичні питання, як засоби побудови корпоративної 

політики авіакомпаній щодо багажу, отримання довідкової інформації про 

відстеження багажу, порядок звернення із претензіями, повідомлення про 
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багаж, у Посібнику міститься понад 100 рішень з подолання проблем 

поводження з багажем. Розділ 2 «Поводження з багажем» містить 18 

резолюцій, що стосуються багажу, та положення рекомендованої практики 

[396]. 

Керівництво з передової практики з безпеки операцій у салоні 

повітряного судна (нині чинне 5-те видання 2019 р.) містить стандарти і 

рекомендовану практику щодо Експлуатаційного аудиту безпеки польотів 

IATA, IКAO та інших регулюючих органів, відображає досвід діяльності 

авіакомпаній-членів ІАТА. Висвітлені аспекти ініціатив ІАТА, що 

стосуються безпеки операцій у салоні, управління безпекою, екіпажу 

повітряного судна, зв'язку, перевезень пасажирів окремих категорій 

(інвалідів, осіб, мобільність яких обмежена тощо), обладнання та систем 

безпеки польотів, особливостей забезпечення безпеки перед польотом, в 

польоті, при посадці; надзвичайних ситуацій, надання медичної допомоги на 

борту повітряного судна тощо. Документ містить вказівки щодо оцінки 

ризиків стосовно планування та дизайну салону повітряного судна, 

показників ефективності безпеки польотів, використання переносних 

електронних пристроїв, процедур, яких слід дотримуватися при підозрі на 

перевезення людей з метою торгівлі людьми, безпеки екіпажу під час 

зупинок повітряного судна [424]. 

Наразі ІАТА реалізує програми практичного характеру у сферах 

перевезення вантажів, дистрибуції та оплати авіатранспортних послуг, 

спрощення процедур, якими користуються пасажири, захисту довкілля, 

інфраструктура, безпеки польотів та авіаційної безпеки [791]. Основними 

напрямками діяльності ІАТА є: 1) удосконалення правового регулювання і 

регуляторного середовища у сфері цивільної авіації; 2) зменшення мит і 

зборів в аеропортах та національній системі аеронавігаційних послуг, 

податків, зборів за пальне; 3) робота над імплементацією Системи 

компенсації та скорочення викидів вуглецю для міжнародної авіації 

(CORSIA); 4) усунення бар'єрів на шляху до комерційного використання 
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сталого авіаційного палива (SAF); 5) ухвалення стандартів у сфері 

дистрибуції, оплати за авіатранспортні послуги, перевезення багажу та 

надання інформації; 6) трансформація аудиту безпеки польотів. 

Що стосується регіонального виміру діяльності ІАТА, то у сфері 

удосконалення правового регулювання і регуляторного середовища цивільної 

авіації в Африці ІАТА сприяє досягненню домовленостей між 

авіакомпаніями про нові маршрути або збільшення частоти рейсів на основі 

принципів Єдиного африканського авіаційного ринку, в Латинській Америці 

та азійсько-тихоокеанському регіоні – сприяє вдосконаленню політики, 

планів, програм і правил у сфері авіаційної інфраструктури; в Європі 

підтримує держави у розробці та впровадженні національних авіаційних 

стратегій. ІАТА сприяє проведенню реформ регуляторного середовища в 

азійсько-тихоокеанському, африканському, близькосхідному та 

американському регіонах; гармонізації процесу розподілу слотів в 

аеропортах між державами усіх регіонів. 

Щодо зменшення мит і зборів в аеропортах та національній системі 

аеронавігаційних послуг, податків, зборів за пальне IATA намагається 

досягти загального скорочення витрат авіакомпаній на 850 млн. дол. США, 

загальної підтримки CORSIA як єдиного ринкового заходу для міжнародної 

цивільної авіації; проводить роботу для підвищення інституційного 

потенціалу авіакомпаній для впровадження CORSIA.  

У напрямку усунення бар'єрів на шляху до комерційного використання 

сталого авіаційного палива (SAF) ІАТА намагається досягти до 2025 р. рівня 

2% у використанні авіаційного палива зі сталих джерел. Здійснюючи 

трансформацію Експлуатаційного аудиту безпеки польотів (IOSA), ІКАО 

продовжує переведення у цифрову форму процеси аудиту [638]. 

 

3.3.2. Міжнародна рада аеропортів (АСІ).  

Впродовж тривалого часу основними організаціями, функціонування 

яких пов'язане з діяльністю міжнародних аеропортів, були Міжнародна 
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асоціація цивільних аеропортів, Рада операторів цивільних аеропортів і 

Асоціація західноєвропейських аеропортів. У 1970 р. було прийнято рішення 

про їхнє об'єднання і створення Координаційної ради асоціацій аеропортів 

[628]. У 1993 р. вона була перейменована на Міжнародну раду аеропортів 

(англ. Airport Council International, ACI). АСІ являє собою некомерційну 

неурядову міжнародну організацію, основною метою якої є просування 

інтересів аеропортів, сприяння підвищенню рівня управління та експлуатації 

аеропортів [976, с. 25]. Наразі АСІ нараховує 646 членів, які працюють в 1960 

аеропортах у 176 державах світу. 

Виходячи з мети АСІ, організація намагається максимально збільшити 

внесок аеропортів у розвиток безпечної, екологічної та ефективної системи 

повітряного транспорту; забезпечувати співпрацю та взаємну допомогу між 

аеропортами, виробляти їхню спільну позицію з питань, що становлять 

взаємний інтерес, та відстоювати її у зовнішніх зносинах; активізовувати 

співробітництво між підприємствами усіх сегментів авіаційної галузі, 

державами та міжнародними організаціями з метою сприяння безпечному, 

екологічному та ефективному функціонуванню системи повітряного 

транспорту в інтересах пасажирів, вантажовідправників, економіки; сприяти 

удосконаленню міжнародно-правового на національно-правового 

регулювання для задоволення інтересів та пріоритетів аеропортів; проводить 

навчання, надає поради та допомогу своїм членам; сприяє обміну 

професійним досвідом з проблем вдосконалення систем управління, 

інформаційного забезпечення аеропортів, систем зв'язку, розвитку 

інфраструктури тощо. 

Керівними органами АСІ є Всесвітня рада керуючих, Всесвітній 

виконавчий комітет, постійні комітети (спеціалізовані комітети та робочі 

групи), п’ять регіональних бюро (африканське, азійсько-тихоокеанське, 

європейське, латиноамериканське і карибське, північноамериканське), 

Секретаріат АСІ [743]. 
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Всесвітня рада керуючих ACI складається з 28 осіб, призначених 

членами АСІ за регіональним принципом. Кількість представників від того 

чи іншого регіону розраховується, виходячи з частки пасажирських та 

вантажних перевезень, які припадають на кожен регіон. До складу 

Всесвітнього виконавчого комітету належать Голова, Віце-голова, екс-

голова, фінансовий директор, голови кожного з п’яти регіональних бюро АСІ 

[970]. 

Постійні комітети АСІ сприяють формуванню порядку денного роботи 

Всесвітньої ради керуючих у відповідних сферах. Постійних комітетів шість: 

з інформаційних технологій, економіки, навколишнього середовища, 

спрощення процедур та послуг, безпеки польотів та техніки, авіаційної 

безпеки [289]. Ці органи мають також допомагати Всесвітньому виконавчому 

комітету та Секретаріату у виконанні їхніх функцій, за необхідності [367]. 

Постійні комітети АСІ здійснюють моніторинг тенденцій розвитку авіаційної 

галузі та їхнього впливу на аеропорти; надають консультації зі стратегічних, 

політичних та технічних питань та допомагають формулювати спільну 

позицію підприємств галузі; визначають передову практику та стандарти 

авіаційної галузі; допомагають видавати методичні матеріали, навчальні та 

інші публікації; консультують щодо необхідності та допомагають у 

проведенні галузевих оглядів, аналізу та звітування органами АСІ [614, с. 1-

2].  

Основними пріоритетними напрямками діяльності АСІ є безпека 

польотів, авіаційна безпека, захист довкілля, ефективність аеропортів, 

обслуговування клієнтів, слоти в аеропортах та економічний розвиток. 

Виділяючи основні напрямки, зазначимо передусім, що у сфері безпеки 

польотів та авіаційної безпеки ACI впроваджує Програми підвищення 

ефективності аеропортів (APEX). В аеропортах працюють експертні групи з 

огляду безпеки польотів та авіаційної безпеки ACI, метою яких є сприяння 

забезпеченню безпеки у визначених сферах. Експертні групи за запитом 

аеропортів вивчають широкий спектр питань, пов’язаних із безпекою 
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польотів та авіаційною безпекою, залежно від потреб аеропортів, і складають 

відповідні висновки [370; 371]. 

Якщо йдеться про безпеку польотів, групи вивчають рятувальні та 

пожежні літаки, документацію, візуальні засоби, дії щодо диких тварин [370]. 

У сфері авіаційної безпеки вони досліджують організаційні питання 

(організаційна структура, документація, управління ризиками), обладнання у 

сфері авіаційної безпеки (охорона периметра аеропорту, термінали, контроль 

над доступом в аеропорти, обладнання для огляду пасажирів, багажу, 

вантажів), персонал, питання процедур (огляд персоналу, салону повітряних 

суден, пасажирів, багажу, охорона та патрулювання, дії під час інцидентів та 

кризових ситуацій), управління якістю (формування культури безпеки, 

внутрішній аудит, звітність та моніторинг, підвищення ефективності 

управління) [371]. Крім того, АСІ видає керівництва у сфері безпеки польотів 

та авіаційної безпеки [346; 549].  

У сфері спрощення процедур АСІ реалізує Програму підвищення якості 

послуг аеропортів (ASQ), яка передбачає вимірювання рівня задоволеності 

пасажирів [347]. Цілями ініціатив ACI щодо охорони довкілля є обмеження 

або зменшення впливу аеропортової діяльності на навколишнє середовище, 

при врахуванні необхідності отримання економічних та соціальних вигод 

[561]. 

Програма «Акредитація вуглецю в аеропорту» була започаткована як 

добровільна програма в 2009 р. після ухвалення Європейським регіональним 

бюро ACI Резолюції про зміну клімату 2008 р. Аеропорти-учасники взяли на 

себе зобов’язання зменшити викиди вуглецю в результаті своєї діяльності з 

остаточною метою усунути їх зовсім. Програма дозволяє оцінити успішність 

дій аеропортів-учасників з приводу управління та скорочення викидів. Вона 

була поширена на аеропорти в азійсько-тихоокеанському регіоні в 2011 р., в 

Африці в 2013 р., і в кінцевому підсумку стала глобальною в 2014 р. завдяки 

поширенню на регіони Північної Америки, Латинської Америки та 

Карибського басейну.  
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Відповідно до Резолюції про зміну клімату 2008 р. для зменшення 

викидів вуглецю, зумовлених аеропортовою діяльністю, у 2009 р. 

започаткована і інша програма АСІ – Програма «Створення вуглецевих 

реєстрів в аеропортах». Її регіональне розширення в часовому вимірі 

відбувалось паралельно із Програмою «Акредитація вуглецю в аеропорту» 

[810]. 

Що стосується слотів в аеропортах, то у 2015 р. ACI створила Експертну 

групу зі слотів (англ. Expert Group on Slots, EGS). Експертна група розробляє 

засади загальної політики АСІ щодо слотів, сприяє зміні парадигми у цій 

сфері для того, щоб оператори аеропортів відігравали провідну роль в 

розподілі слотів для підвищення його ефективності [785]. Крім того, ACI 

тісно співпрацює з авіакомпаніями та координаторами розподілу слотів для 

проведення стратегічного огляду виконання Глобального керівництва з 

розподілу слотів IATA для того, щоб виробити засади реагування на нові 

виклики, пов’язані зі зростанням кількості рейсів, неефективністю процесів 

розподілу слотів, відхиленням від передової практики, посиленням 

конкуренції в аеропортах та зміною бізнес-моделей. Перший стратегічний 

огляд був представлений на 39-й Асамблеї ІКАО, проведеній в жовтні 2016 р. 

[973]. 

У сфері економіки ACI заохочує аеропорти постійно підвищувати їхню 

експлуатаційну та економічну ефективність, щоб зменшити витрати, 

ефективно реагувати на проблеми нестачі потужностей для збільшення 

кількості рейсів, що обслуговуються в аеропортах, організаційного 

потенціалу, матеріальних ресурсів, кадрів, а також отримувати прибутки в 

такому розмірі, що дозволив би подолати ці проблеми [345]. У Посібнику з 

політики і рекомендованої практики АСІ 2009 р. містяться призначені для 

операторів аеропортів настанови щодо аеропортових та інших зборів, систем 

стягнення зборів, витрат на авіаційну безпеку, витрат, пов'язаних із шумом 

літаків, витрат на пальне, інвестицій, бухгалтерського обліку, статистики, 

систем бронювання, оподаткування тощо [344]. 
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Важливою складовою діяльності АСІ є її співпраця з ІКАО, яка, окрім 

уже зазначеного, проявляється, зокрема, у роботі експертів АСІ як 

спостерігачів в Аеронавігаційній комісії ІКАО. Це дозволяє АСІ робити 

внесок в розробку і завчасно знайомитись із запропонованими технічними 

рекомендаціями ІКАО, що мають прямі наслідки для проектування, 

спорудження та експлуатації аеропортів [288].  

  

3.3.3. Міжнародне представництво авіакомпаній Європи (AIRE).  

Міжнародна асоціація повітряних перевізників (англ. International Air 

Carrier Association, ІАСА) була утворена у 1971 р. В 2017 р. до ІАСА, що 

нараховувала 16 авіаперевізників, приєднались ще 3 (LOT Polish Airlines, 

Turkish Airlines та «Міжнародні авіалінії України») [547]. Тоді ж члени 

організації ухвалили рішення перейменувати ІАСА у Міжнародне 

представництво авіакомпаній Європи (AIRE) [341]. Наразі ж AIRE нараховує 

16 постійних членів – авіакомпаній з 12 держав Європи, переважно Західної 

Європи, і 7 асоційованих членів, з-поміж яких американський «Boeing» та 

бразильський «Embraer» [342]. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» 

наразі не є ані постійним, ані асоційованим членом AIRE. 

AIRE представляє і відстоює інтереси авіакомпаній, сприяє досягненню 

оптимальних умов для їхньої діяльності, забезпечує зв'язок між ними та 

ІКАО, ЄС, ЄААБ, Євроконтролем [341]. Органами AIRE є Рада директорів, 

Секретаріат, комітети та тематичні робочі групи [500]. Секретаріат AIRE 

складається з визнаних експертів у сфері авіації, які мають досвід роботи в 

авіапідприємствах. Його очолює Генеральний директор AIRE [866]. 

У структурі AIRE є три комітети: Рада авіаційної політики, Комітет з 

управління повітряним рухом та здійснення польотів і Комітет зі стандартів 

безпеки. Рада авіаційної політики здійснює моніторинг всіх змін у 

національно-правовому та міжнародно-правовому регулюванні діяльності 

цивільної авіації, які впливають на членів AIRE і стосуються питань охорони 
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довкілля, прав споживачів, інфраструктури, прав на перевезення і виконання 

польотів, оподаткування тощо.  

Комітет з управління повітряним рухом та здійснення польотів сприяє 

підвищенню ефективності повітряних перевезень. Для задоволення потреб 

членів AIRE Комітет бере участь у роботі міжнародних організацій, зокрема 

ІКАО та Євроконтролю.  

Комітет з управління повітряним рухом та здійснення польотів і Комітет 

зі стандартів безпеки працюють у таких напрямках, як інформування про 

правила авіаційної безпеки, пов'язані із технічним обладнанням, його 

обслуговуванням, ліцензуванням; збір думок членів AIRE щодо розробки 

правил, спрямованих на вироблення їхньої єдиної позиції; обмін ноу-хау та 

досвідом між членами AIRE; виявлення різних тлумачень міжнародно-

правових норм органами управління авіацією держав Європи. 

Крім того, в рамках структури AIRE наразі працюють такі тематичні 

робочі групи, як Робоча група з обмеження часу польоту, Робоча група із 

розкладу польотів, Робоча група з питань зборів, пов’язаних із управлінням 

повітряним рухом, Робоча група з питань аеропортових зборів, Робоча група 

з авіаційної безпеки, Робоча група з прикордонного контролю. Їхні завдання 

полягають у зборі інформації, що стосується вказаних аспектів, її аналізі та 

наданні членам AIRE [444]. 

Відповідно, AIRE виділяє три основні сфери своєї діяльності: 

1) авіаційна політика та правове регулювання діяльності цивільної авіації; 

2) повітряні перевезення і виконання польотів; 3) безпека цивільної авіації. У 

першому з напрямків йдеться про моніторинг розвитку правового 

регулювання та інформування членів AIRE. До поточних тем належать 

охорона довкілля, права пасажирів, режим «Єдиного європейського неба», 

аеропортову інфраструктуру, слоти, обслуговування, авіаційний шум, збори, 

комерційні права на перевезення [721]. 

При цьому AIRE займається питаннями міжнародно-правового 

регулювання (лібералізація договірного регулювання повітряних перевезень; 
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справедлива конкуренція між авіакомпаніями, що виконують польоти між 

одними і тими ж державами; зняття регуляторних обмежень; полегшення 

ведення бізнесу); Cистеми торгівлі викидами в межах Європейського Союзу 

(СТВ ЄС) і Глобального ринкового механізму ІКАО (йдеться про сприяння 

глобальному та справедливому підходу до пом'якшення зміни клімату 

шляхом використання механізмів ІКАО, уникнення нескоординованих 

заходів); прав пасажирів (досягнення компромісу між правами пасажирів та 

інтересами авіакомпаній, досягнення правової визначеності, робота над 

актами acquis communautaire ЄС); прикордонного контроля (забезпечення 

правової визначеності, простоти процедур, подолання проблем затягнутості 

процесів, виконання відповідних САРП IKAO, мінімізації витрат 

авіакомпаній); авіаційної безпеки (застосування підходу, орієнтованого на 

ризики, покладення витрат на безпеку, пов'язаних з тероризмом, на держави, 

мінімізація витрати авіакомпаній) та чесної конкуренції [340].  

Зокрема, у 2017 р. AIRE виступила проти обмеження дії СТВ ЄС [536], 

яка передбачає купівлю авіакомпаніями квот на викиди на аукціоні [572, с. 

75-76], польотами в межах Європейської економічної зони (тоді йшлося про 

термін до 31.12.2020 р.), обґрунтовуючи свою позицію порушенням 

принципу вільної конкуренції стосовно європейських авіаперевізників на 

користь авіаперевізників з інших регіонів [569].  

У червні 2019 р. AIRE погодилась з висновками доповіді Європейської 

Комісії про аеропортові збори щодо необхідності їхнього зниження і заявила 

про необхідність подолання проблем надмірності аеропортових зборів по 

всьому ЄС, подвійного стягнення зборів, перехресного субсидування між 

аеропортами, відсутності належних консультацій перед ухваленням правових 

актів щодо зборів [339]. 

Що стосується другої сфери діяльності, повітряних перевезень і 

виконання польотів, AIRE сприяє оптимальному використанню можливостей 

повітряного простору і розвитку мереж маршрутів. У сфері безпеки польотів 

AIRE підтримує партнерські відносини з особами, які приймають рішення, 
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задля просування безпечних та ефективних рішень з питань функціонування 

та обслуговування технічного обладнання і стандартів польотів, розробки 

заходів передової практики [721].  

При цьому, організація бере участь у роботі європейських інституцій, 

намагаючись сприяти гнучкості та зниженню витрат, забезпеченню рівних 

умов роботи авіакомпаній, узгодженню законодавства держав-членів ЄС та, 

наскільки це практично, США та Канади, активно взаємодіє з ЄС та ЄAAБ з 

визначених тем, таких як мінімальна кількість членів екіпажу 

широкофюзеляжних літаків, захист інтересів членів AIRE з питання 

обмеження часу польоту (аспекти нічних польотів, ранніх вильотів, 

відпочинку під час польоту), впровадження нових бізнес-моделей, 

спрощення процедур (полегшення вступу у відносини лізингу між 

компаніями ЄС шляхом скасування попереднього затвердження, а також з 

операторами з третіх держав), ефективність здійснення польотів. У цих 

напрямках поряд із метою забезпечення безпеки AIRE націлена на 

зменшення витрат і досягнення гнучкості [506]. 

У липні 2018 р. AIRE підтримала заклик Єврокомісії та Європарламенту 

до невідкладних заходів із усунення затримок, зумовлених проблемами 

управління повітряним рухом – недостатня організаційна спроможність або 

страйки в деяких районних диспетчерських центрах [338], у березні 2019 р. 

закликала Європейську Комісію і держави-члени ЄС діяти активніше для 

розв’язання вказаних проблем [343], а у квітні 2019 р. вже висловила критику 

з приводу ухвалення Єврокомісією та державами-членами ЄС цілей у сфері 

управління повітряним рухом на нижчому рівні, ніж впродовж останніх 

десяти років [732]. 

Зовнішні зносини AIRE веде переважно Секретаріат AIRE, який 

організовує робочі зустрічі з ЄAAБ для розв’язання конкретних проблем 

членів AIRE. Секретаріат AIRE консультує ЄААБ зі стратегічних питань, 

щодо пріоритетів, стандартизації, проектів актів, заходів з підвищення рівня 

безпеки польотів, міжнародного співробітництва та гармонізації міжнародно-
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правового регулювання діяльності цивільної авіації; бере участь у нарадах 

експертів Єврокомісії, наприклад тих, що стосуються звітності про події, 

пов'язані з виконанням польотів та льотною придатністю; вносить конкретні 

питання щодо експлуатаційних вимог членів на розгляд IATA; бере участь у 

роботі Консультативної платформи зацікавлених сторін Програми 

досліджень з організації повітряного руху ЄС (ПДОПР) та тематичних 

підгруп ПДОПР для постійного моніторингу та оновлення Плану реалізації 

ПДОПР [968].  

 

3.3.4. Міжнародна асоціація вантажних авіаперевізників (ТІАСА) 

Міжнародна асоціація вантажних авіаперевізників (англ. International Air 

Cargo Association, TIACA) створена в 1990 р. і являє собою міжнародну 

неурядову організацію, що представляє виробників літаків, аеропорти, 

авіаперевізників, консультантів, митних брокерів, навчальні заклади, 

виробників обладнання, торгових агентів, вантажні компанії, що здійснюють 

наземні перевезення, експедиторів, постачальників ІТ-послуг, логістичних 

компаній, вантажовідправників тощо [863]. 

Основною метою ТІАСА є розвиток, активізація, ефективність та 

забезпечення безпеки повітряних перевезень вантажів у всіх регіонах світу. 

Завдання ТІАСА полягають у представленні, підтримці, інформуванні та 

підтриманні зв’язків між авіаперевізниками, іншими компаніями, що мають 

відношення до повітряних перевезень вантажів [285], сприянні формуванню 

ефективної політики у сфері повітряних перевезень, глобальних стандартів, 

інформуванні громадськості та осіб, що ухвалюють рішення, про значення та 

важливість повітряних перевезень вантажів, розвиток цієї галузі та 

притаманні їй сучасні тенденції технічного характеру [863]. 

Керівництво TIACA здійснюють так звані «піклувальники», які 

обирають Раду директорів, яка здійснює адміністративне керівництво 

ТІАСА, нагляд за діяльністю комітетів, організацію засідань та інших заходів 

в рамках ТІАСА. Основними з них є Форум повітряних вантажів 
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(проводиться раз у три роки) та Саміт ТІАСА (проводиться раз у два роки), а 

також організовує програми навчання [409]. 

Важливу роль відіграє Консультативний комітет вантажовідправників 

ТІАСА, метою якого є залучення підприємств з усіх секторів ланцюга 

перевезень повітряних вантажів до конструктивного обговорення наявних 

проблем, застосування нових моделей перевезень і технологій, підвищення 

прозорості. Виданий цим органом у 2017 р. Програмний документ 

спрямований на залучення вантажовідправників до існуючих програм та 

ініціатив, створення цифрової платформи, яка дозволить відслідковувати 

проходження вантажів в режимі реального часу. Крім того, йдеться про 

удосконалення і спрощення процедур, які наразі є дорогими, складними, 

повільними і ненадійними (перевезення вантажів повітрям вимагає 

відправлення 21 документа в цілому 40 разів при здійсненні 20 операцій). 

Короткотермінові цілі Консультативного комітету наразі полягають у 

дослідженні можливості застосування нових рішень щодо логістичних даних, 

сприяння застосуванню інноваційних технологій, наприклад «розумних» 

етикеток та «розумних» коробок, підвищення прозорості процесів 

перевезення вантажів [872].  

Для підтримання взаємовигідної співпраці TIACA постійно проводить 

панельні дискусії за участі регуляторних органів з держав усього світу, які 

займаються розробкою правил безпеки [299], працює з експертами у сфері 

діяльності цивільної авіації, які надають консультації членам ТІАСА та 

іншим представникам авіаційної галузі [455]. Наприклад, TIACA 

співпрацювала з Міністерством цивільної авіації Індії, провівши дослідження 

повітряних перевезень вантажів, спрямоване на раціоналізацію процесів 

перевезень, переведення частини з них у цифрову форму і спрощення цього 

виду діяльності в Індії. При цьому рекомендації Підсумкового звіту 

дослідження, опублікованого у грудні 2016 p., можуть бути використані у 

будь-якій державі [583].  
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Однією з ключових ініціатив TIACA є «Онлайн-оцінювання якості 

послуг вантажних перевезень» – це всесвітня кампанія, метою якої є 

встановлення глобальних стандартів у галузі авіаперевезень і, відповідно, 

підвищення якості послуг. Функціонування онлайн-оцінювання розпочалось 

у лютому 2019 р., після його успішного випробування за участі майже 200 

компаній. Ініціатива передбачає проходження чотирьох послідовних етапів: 

порівняльний аналіз, оцінювання, покращення якості та удосконалення 

послуг. Оцінка здійснюється за такими напрямками, як процедури, 

технології, обладнання, інфраструктура аеропортів тощо [746]. 

У 2019 р. TIACA започаткувала програму сталого розвитку галузі 

вантажних повітряних перевезень. Відповідна робоча група займається 

виробленням засад програми, що стосуються таких питань, як зменшення 

вуглецевого сліду у діяльності цивільної авіації, включаючи логістику; 

зниження авіаційного шуму, нові технології спорудження складів та будівель 

для обробки вантажів, впровадження нових технологій [747]. 

Варто додати, що в рамках структури TIACA функціонує асоціація 

онлайн-навчання, яка пропонує курси з менеджменту, технічних аспектів 

повітряних перевезень вантажів, логістики, телекомунікацій. Заняття 

сприяють підвищенню кадрового потенціалу підприємств і присвячені, 

зокрема, питанням інформації про безпеку, принципів авіаційної безпеки 

вантажних повітряних суден, процесам перевірки вантажів, роботі 

контролерів вантажу, особливостям повітряних перевезень вантажів і 

поштових відправлень, наземним операціям тощо [927]. 

ТІАСА тісно співпрацює з міжнародними організаціями у сфері авіації, 

насамперед з ІКАО як найважливішою з них. Мета такого співробітництва – 

підвищення ефективності нормативної та процедурної діяльності і 

прискорення перевезень вантажів. В 2016 р. ІКАО та ТІАСА уклали нову 

двосторонню угоду про співробітництво, що передбачає реалізацію ініціатив, 

спрямованих на заміну паперової документації на перевезення авіавантажів 

електронною документацією [663], спільну діяльність з розробки технічної 



 

255 

 

 

платформи для впровадження систем PLACI (надання інформації про 

авіавантажі до їхнього переміщення на борт повітряного судна) [786].  

ТІАСА є членом низки міжнародних організацій: Глобальної 

консультативної групи з повітряних вантажних перевезень (більше того, 

ТІАСА виконує функції Секретаріату для неї), Міжнародної федерації 

експедиторських асоціацій, Глобального форуму вантажовідправників, 

співпрацює з АСІ для підвищення ефективності та застосування передового 

світового досвіду у сфері вантажоперевезень, зокрема реалізації ініціативи 

«Онлайн-оцінювання якості послуг вантажних перевезень» [501]. Крім того, 

ТІАСА в якості спостерігача представляє і відстоює інтереси галузі 

вантажних перевезень у Всесвітній митній організації, ЮНКТАД, ОЕСР та 

інших міжнародних організаціях, які здійснюють міжнародно-правове 

регулювання відносин, пов’язаних з вантажними перевезеннями [285]. 

 

Висновки до Розділу ІІІ 

1. Чиказька конвенція 1944 p. передбачала заснування Міжнародної 

організації цивільної авіації (ІКАО), яка була створена у 1947 р. Підготовчим 

етапом до формування ІКАО стало функціонування Тимчасової міжнародної 

організації цивільної авіації (ПІКАО), яка працювала впродовж 1945-1947 рр. 

відповідно до Тимчасової угоди про міжнародну цивільну авіацію 1945 р. 

На сьогодні ІКАО є універсальною міжнародною оргпнізацією у сфері 

цивільної авіації. Організація виробляє принципи і методи міжнародної 

аеронавігації, сприяє плануванню і розвитку міжнародної цивільної авіації. 

Основними засобами для досягнення цих цілей є розробка і ухвалення 

Стандартів і Рекомендованої практики, що містяться у 19 додатках до 

Чиказької конвенції (САРП ІКАО), інших актів, реалізація яких сприяє 

розвитку міжнародної цивільної авіації; надання допомоги і нарощування 

потенціалу держав у сфері цивільної авіації; підготовка глобальних планів 

співробітництва з безпеки польотів і аеронавігації; перевірка організації 

контролю авіаційної безпеки та безпеки польотів у державах. Завдяки 
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діяльності ІКАО у сучасному світі сформовані єдині принципи використання 

повітряного простору, забезпечується авіаційна безпека, відбувається обмін 

ефективними практиками. 

Виконання завдань ІКАО покладене на її керівні органи – Асамблею 

(головний орган ІКАО, який ухвалює основні акти і рішення ІКАО), Раду як 

виконавчий орган, відповідальний перед Асамблеєю, та Секретаріат, що 

виконує організаційні функції. У складі керівних органів ІКАО для сприяння 

виконанню їхніх завдань діють комітети, управління, бюро, можуть бути 

утворені інші підрозділи. Суперечливим аспектом функціонування Ради 

ІКАО, відповідно до норм Чиказької конвенції 1944 р., є неухильне 

розширення у ній представництва держав, що не роблять внеску у розвиток 

цивільної авіації, яке відбувається для забезпечення представництва в Раді 

ІКАО всіх основних географічних районів світу. Останнє рішення такої 

спрямованості ухвалене у 2016 р. і набуде чинності після приєднання до 

нього 2/3 держав-учасниць Чиказької конвенції. 

2. Важливим напрямком сучасного розвитку міжнародно-правового 

регулювання діяльності цивільної авіації є періодичне скликання під егідою 

ІКАО Всесвітніх авіатранспортних конференцій. Роль Всесвітніх 

авіатранспортних конференцій ІКАО (донині їх проведено шість, остання – у 

2013 р.) полягає у виконанні ними таких завдань, як підбиття підсумків 

розвитку системи міжнародно-правового регулювання відносин щодо 

комерційних аспектів міжнародних повітряних перевезень (надання прав на 

перевезення, тарифи, захист від недобросовісної конкуренції тощо) за період 

з моменту проведення попередньої конференції; визначення проблем і 

перепон правового регулювання у вказаних сферах; ухвалення актів 

рекомендаційного характеру, окреслення завдань на майбутнє і шляхів 

їхнього досягнення; формулювання рекомендацій для ІКАО, які вона втілює 

у своїх актах. На сучасному етапі, на конференціях 2000-х – 2010-х рр., ці 

питання розглядаються в контексті викликів і можливостей, пов’язаних із 

лібералізацією повітряних перевезень.  
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3. Активне співробітництво ІКАО з універсальними міжурядовими та 

неурядовими міжнародними організаціями (Міжнародна морська організація, 

Міжнародний союз електрозв’язку, Всесвітня метеорологічна організація, 

Всесвітній поштовий союз, Міжнародна асоціація повітряного транспорту, 

Міжнародна федерація асоціацій лінійних пілотів) зумовлене тим, що 

предметна компетенція ІКАО близька або перетинається зі сферами 

діяльності вказаних організацій. Приміром, на райони моря, особливо 

відкритого моря, поширюються глобальні системи пошуку та рятування і 

IКAO, і Міжнародної морської організації (ІМО). Співпраця ІКАО з ІМО та 

іншими міжнародними організаціями проявляється в їхній участі розробці та 

сприянні виконанню САРП ІКАО, спільному ухваленні рекомендацій, 

керівництв, виданні документів інформаційного характеру, впровадженні 

спільних програм, спрямованих на розвиток повітряних перевезень, 

підвищення рівня безпеки польотів та авіаційної безпеки, спрощення 

формальностей тощо. 

4. Слід відзначити зростання в міжнародно-правовій регламентації 

діяльності цивільної авіації ролі таких регіональних міжурядових авіаційних 

організацій, як Європейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА), 

Африканська комісія цивільної авіації (АКЦА), Латиноамериканська комісія 

цивільної авіації (ЛАКЦА), Арабська комісія цивільної авіації (АРКЦА), Рада 

з використання повітряного простору, Міжнародний авіаційний комітет 

(МАК).  

Важливість їхньої діяльності обумовлена виконанням ними функцій 

сприяння розвитку регіональних систем повітряного транспорту шляхом 

координації співпраці між державами відповідних регіонів; вироблення 

спільної політики держав-членів вказаних організацій у галузі цивільної 

авіації; сприяння укладенню міжнародних договорів у сфері цивільної авіації 

між державами відповідних регіонів; сприяння виконанню САРП ІКАО та 

регіональних планів ІКАО державами-членами і пропонування необхідних 

додаткових заходів; просування власних ініціатив щодо вдосконалення 
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організації повітряного руху та аеронавігаційного забезпечення; видання 

керівництв з безпеки польотів, авіаційної безпеки, спрощення 

формальностей, пов’язаних із повітряними перевезеннями, охорони довкілля 

тощо; співпраця з іншими міжнародними організаціями, насамперед ІКАО. В 

рамках діяльності регіональних авіаційних організацій укладена і 

реалізується низка багатосторонніх угод про відкрите небо, метою яких є 

лібералізація повітряних перевезень. 

5. Як відомо, фундаторами міжнародного інституційного механізму у 

сфері цивільної авіації були неурядові міжнародні авіаційні організації. На 

сучасному етапі ці традиції продовжують такі міжнародні авіаційні 

організації, як Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА), 

Міжнародна рада аеропортів (АСІ), Інститут повітряного транспорту (ІТА), 

Міжнародна асоціація вантажних авіаперевізників (ТІАКА). Їхніми членами є 

юридичні особи, які, як правило, безпосередньо здійснюють авіатранспортну, 

аеронавігаційну та іншу авіаційну діяльність. Значення діяльності 

міжнародних неурядових авіаційних організацій полягає у тому, що вони 

представляють і відстоюють інтереси своїх членів, координують співпрацю 

між ними; готують пропозиції, спрямовані на вдосконалення функціонування 

авіаційної транспортної та аеронавігаційної системи; розробляють модельні 

договори між членами цих організацій; беруть участь у процесах розробки 

САРП ІКАО і сприяють їхньому виконанню; ухвалюють рекомендації, 

проводять дослідження, видають керівництва, посібники, проводять 

навчання з широкого спектру питань, пов’язаних із діяльністю цивільної 

авіації; реалізують програми практичного характеру і сприяють 

впровадженню науково-технічних досягнень у діяльність цивільної авіації; 

співпрацюють з міжнародними міжурядовими організаціями та державами 

світу. 
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РОЗДІЛ IV. 

ІНСТИТУТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ  

 

4.1. Інститут відповідальності авіаперевізників  

 

4.1.1. Перші правові моделі відповідальності суб’єктів авіаційної 

діяльності 

Одним із перших кроків на шляху формування інституту 

відповідальності субʼєктів авіаційної діяльності була розробка проекту 

Міжнародного повітряного кодексу (фр. Code de l`air), здійснена 

Міжнародним юридичним комітетом з авіації (фр. Comité juridique 

international de l'aviation). Ухвалений у Франкфурті на з’їзді вказаної 

організації (1913 р.) Кодекс передбачав розмежування договірної і 

позадоговірної відповідальності. Йшлося про шкоду, завдану людям і 

обʼєктам, розташованим на поверхні землі (ст.ст. 27–30). У ст.ст. 14–16 

окремо була передбачена заборона на скидання предметів з повітряних суден 

[92, с. 199]. 

На Паризькій мирній конференції 1919 р. була ухвалена Конвенція про 

повітряну навігацію (Паризька конвенція) [862, с.41]. З-поміж багатьох інших 

питань Конвенція торкалася відповідальності суб’єктів авіаційної діяльності. 

Згідно зі ст. 25 Конвенції на кожну державу-учасницю покладено обов'язок 

вживати заходів для забезпечення виконання усіма повітряними суднами, які 

здійснюють польоти над її територією, а також всіма повітряними суднами, 

що носять знак її національності, де б вони не знаходилися, правил, 

передбачених в Додатку «D» («Правила про вогні і сигнали. Правила 

повітряного пересування»). При цьому кожна з договірних держав 

зобов'язувалася забезпечити притягнення до відповідальності і покарання 

порушників [481]. 

Норми ст. 25 свідчить про повну владу договірних держав щодо 

регулювання міжнародних польотів у власному повітряному просторі. 
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Забезпечення застосування Правил Додатка «D», зокрема заходами 

поліцейського характеру, здійснювалось передусім шляхом ухвалення 

національного законодавства кожною державою-учасницею Конвенції [412, 

с. 312-313]. 

Крім того, в п.п. 60–61 Додатка «D» було передбачено, що жодні 

постанови Додатка не можуть зняти відповідальності з повітряного судна або 

з його власника, пілота або членів екіпажу, за наслідки упущень щодо 

несення вогнів, подачі сигналів або слідкування за навколишнім простором, 

або невчинення попереджувальних заходів, які вимагаються практикою 

повітряних пересувань при нормальних умовах або за особливих умов, 

притаманних даному випадку. Так само, не можна посилатися на будь-яке 

положення правил Додатка «D» на виправдання порушення спеціальних 

правил, належним чином опублікованих, що відносяться до пересувань 

повітряних суден поблизу аеродромів та інших місць; дотримання таких 

правил залишається обов'язковим для власників, пілотів і членів екіпажу всіх 

повітряних суден [481]. 

На Мадридській конференції 1926 р. 21 держава Іберійського півострова 

та Латинської Америки підписала Ібероамериканську конвенцію з питань 

аеронавігації. За змістом вона була практично аналогічною Паризькій 

конвенції, і щодо відповідальності було застосовано підхід, притаманний 

Паризькій конвенції. У ст. 25 Мадридської конвенції було передбачено, що 

кожна з договірних держав зобов'язана вживати заходів, щоб забезпечити 

виконання всіма повітряними суднами, які здійснюють польоти над її 

територією, а також всіма повітряними суднами, що носять знак її 

національності, де б вони не знаходилися, правил, передбачених в Додатку 

«D» («Правила про вогні і сигнали. Правила повітряного пересування»). При 

цьому кожна з договірних держав зобов'язується забезпечити притягнення до 

відповідальності і покарання порушників. 

Згідно з п. 50 і п. 51 Додатка «D» жодні положення Додатка не можуть 

зняти відповідальності з повітряного судна або з його власника, пілота або 
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членів екіпажу, за наслідки упущень щодо несення вогнів, подачі сигналів 

або слідкування за навколишнім простором, або невчинення 

попереджувальних заходів, які вимагаються практикою повітряних 

пересувань при нормальних умовах або за особливих умов, притаманних 

даному випадку. Так само, не можна посилатися на будь-яке положення 

правил Додатка «D» на виправдання порушення спеціальних правил, 

належним чином опублікованих, що відносяться до пересувань повітряних 

суден поблизу аеродромів та інших місць; дотримання таких правил 

залишається обов'язковим для власників, пілотів і членів екіпажу всіх 

повітряних суден [458, с. 20, 28]. Як бачимо, ці положення повністю 

повторювали норми Паризької конвенції. 

Однак Конвенцію 1926 р. ратифікували лише 7 держав-учасниць 

Мадридської конференції, що зумовило ненабрання нею чинності. Зазначене 

було спричинене і дублюванням положень Паризької конвенції, і недостатнім 

тогочасним розвитком авіації та повітряних сполучень між державами 

Іберійського півострова і Латинської Америки, і тогочасною політичною 

нестабільністю в Іспанії. Крім того, держави Латинської Америки надавали 

перевагу співпраці з державами Північної Америки [267]. 

У 1928 р. у Гавані 16 держав Північної та Південної Америки уклали 

Панамериканську конвенцію про комерційну авіацію [190, с. 23-24]. Її норми 

за змістом теж практично повторювали ті, що містились у Паризький 

конвенції [706, с. 208]. Щодо питань відповідальності, то ґрунтуючись на 

принципі державного суверенітету [590, с. 1014], автори Гаванської конвенції 

передбачили (ст. 28), що відшкодування шкоди, заподіяної фізичним особам 

або власності, розташованої на території держави-учасниці, регулюється 

законодавством цієї держави [459, с.9]. Таким чином, застосовано подібний, 

але дещо інший підхід, ніж передбачений Паризькою конвенцією 1919 р. та 

Мадридською конвенцією 1926 р., і включено у Гаванську конвенцію 

відсилочну норму, згідно із якою розв’язання питання відповідальності за 
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шкоду віднесено до тих, що мають регулюватись законодавством держав, де 

відбулись відповідні інциденти [680, с. 45]. 

Крім того, у зазначений період укладено низку міжнародних договорів, 

які містили положення про відповідальність за порушення, пов’язані з 

повітряними пересуваннями. Так, німецько-датська конвенція 1922 р. 

передбачала, що обидві держави шляхом видання відповідних постанов 

зобов’язуватимуть свої повітряні судна та екіпажі до дотримання постанов 

конвенції і в іншій державі. Сторона, що постраждала, могла або сама 

застосовувати заходи карального характеру за порушення, здійсненні 

повітряним судном іншої держави, або повідомляти про такі порушення 

владу такої іншої держави. У Конвенції між Францією та Іспанією 1928 р. 

містилось застереження про те, що режим кримінальних санкцій, які 

застосовувались до повітряних суден, які порушували норми конвенції, буде 

таким же, який передбачений законами кожної сторони для повітряних суден 

її національності.  

Конвенція між Польщею та Чехословаччиною 1926 р. надавала кожній 

стороні можливість відкликання допущеного на територію іншої сторони 

авіапідприємства, якщо його відповідні посадові особи повторно вчинили 

злочин або тяжкі митні порушення проти цієї іншої сторони. У Конвенції між 

Данією та Норвегію 1921 р. містилась норма, що зобов’язувала обидві 

сторони вживати заходів для того, щоб кожне повітряне судно, яке 

здійснювало польоти над територією держави, та будь-яке повітряне судно, 

що мало знаки національності держави і перелітало територію іншої сторони 

або міжнародну територію, дотримувалось встановлених правил повітряних 

пересувань. Кожна зі сторін зобов’язувалась карати за порушення цих 

положень.  

Міжнародне співробітництво держав, у тому числі у сфері 

відповідальності суб’єктів авіаційної діяльності, активізувала розробку актів 

національного законодавства, присвячених питанням відповідальності при 

здійсненні повітряних польотів. Перші нормативно-правові акти, а точніше – 
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«класичні» закони про повітряний рух, були ухвалені в США у таких штатах, 

як: Нью-Джерсі (1921 р.), Орегона (1923 р.), Пенсильванія (1927 р.), 

Вашингтон (1927 р.), Висконсін (1925 р.), Мен (1925 р.), Мінесота (1925 р.). 

Британський закон 1920 р. передбачав абсолютну відповідальність пілота, за 

винятком випадків, коли постраждала особа проявила недбалість, яка 

спричинила заподіяння шкоди [433, с. 90]. Зокрема, згідно цього закону за 

порушення правил, які регулюють повітряні польоти, як, наприклад, 

здійснення небезпечних польотів, передбачався штраф до 200 фунтів 

стерлінгів або/та тюремне ув’язнення до 6 місяців.  

Норма п. 19 німецького закону 1922 р. визначала власника повітряного 

судна зобов’язаним відшкодувати шкоду, якщо при експлуатації повітряного 

судна внаслідок нещасного випадку відбувалась смерть, заподіяння шкоди 

здоров’ю фізичної особи або шкоди речам. Таким чином, вказаний закон не 

торкався питання вини, обумовлюючи відповідальність повітряного 

перевізника суто об’єктивною стороною. Лише наявність вини потерпілого 

могла мати значення для відповідальності того, хто заподіяв шкоду: за 

загальними правилами про так званий «залік вини» (п. 20 закону 1922 р. і п. 

254 НЦУ) той, хто заподіяв шкоду міг бути частково звільнений від 

відповідальності в залежності від обставин справи [618, с. 91].  

Шведський закон 1922 р. передбачав (пар. 1), що власник повітряного 

судна несе відповідальність за шкоду, заподіяну повітряним судном особам 

або речам, які це повітряне судно не перевозило, навіть якщо він не винен у 

заподіянні шкоди. Власник повітряного судна міг бути звільнений від 

відповідальності, лише якщо потерпілий своєю виною сприяв заподіянню 

шкоди. У такому випадку суд, оцінивши конкретні обставини, міг звільнити 

власника повітряного судна від відповідальності частково або в повному 

обсязі. Такий же принцип дещо раніше, у 1920 р., було встановлено і 

швейцарським законом. Аналогічним чином, згідно із французьким законом 

1924 р. особа, що експлуатує повітряне судно, повністю відповідальна за 

збитки, завдані особам та речам, які перебувають на землі, рухом повітряного 
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судна чи предметами, що впали з нього. Відповідальність могла бути 

зменшена чи знята лише при наданні доказів про вину жертви (ст. 53).  

Це відображалось і на судовій практиці. Вʼєнський цивільний трибунал 

(Франція) у справі 1924 р. розглядав позов до Товариства пропаганди 

повітряних пересувань з боку особи, чоловік якої загинув під час аварії 

літака, причина якої не була з’ясована. Відповідач доводив, що через 

виключні властивості повітряного транспорту презюмується згода пасажирів 

бути підданими ризику перебування в повітрі, а Товариство могло б нести 

лише деліктну або квазіделіктну відповідальність лише, якщо б його вина 

була доведена. Суд відхилив ці доводи, вказавши, що природа 

відповідальності у зв’язку із використанням повітряного транспорту не 

відрізняється від притаманної традиційним видам транспорту. Оскільки 

відповідач не надав доказів того, що шкода була результатом 

непередбачуваних подій або форс-мажору, він був визнаний відповідальним 

за невиконання зобов’язання перевезти пасажира до місця призначення 

неушкодженим. Втім, в іншій справі Сенський цивільний трибунал 

кваліфікував відповідальність перевізника як позадоговірну і відмовив 

позивачу у задоволенні позову, посилаючись на відсутність вини відповідача 

[91]. 

Відповідно до декрету прусських міністрів торгівлі, промисловості та 

внутрішніх справ 1927 р. встановлені правила польотів повітряних суден над 

містами та іншими населеними пунктами. Визначені норми висоти польотів: 

200 м для польотів над населеними пунктами поза межами міст; в містах 

висота, при якій зниження повітряних суден можливе поза містом при 

акробатичних польотах, встановлена на рівні 400 м. Нарешті, повітряним 

суднам заборонено наближатись ближче ніж 20 м до різного роду споруд, а 

також пролітати під мостами та подібними спорудами або під антенами. 

Порушення цих заборон каралось штрафом у розмірі до 150 марок або, у 

випадку, несплати, арештом [110].
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До речі, Закон про комерційну авіацію, ухвалений в США в 1926 р., в 

розділі ІІ містив низку заборон кримінального характеру. Заборонялись 

наступні дії: 1) здійснення польотів над забороненими зонами без дозволу 

виконавчої влади, що регулювала питання про такі зони; 2) здійснення 

польотів в цілях міжштатної або міжнародної торгівлі, окрім як на 

повітряних апаратах, внесених в реєстр повітряних суден США (крім 

іноземних суден), а також здійснення польотів на іноземних повітряних 

суден без свідоцтва на здійснення польотів або з порушенням умов, 

передбачених таким свідоцтвом; 3) виконання обов’язків пілотів на таких 

суднах без отримання свідоцтва або при порушенні умов, передбачених 

свідоцтвом; 4) здійснення польотів на будь-якому апараті окрім як відповідно 

до правил, встановлених для повітряних пересувань. Порушення вказаних 

правил вело до накладення штрафу в 500 дол. 

Такий же штраф був передбачений за наступні дії: а) порушення митних 

правил; б) порушення санітарних постанов; в) порушення законів про 

імміграцію, здійснених особами з екіпажу повітряного судна. Крім того, 

закон передбачав суворі санкції: а) за умисну підробку, зміну або 

фальсифікацію будь-якого з посвідчень або свідоцтв, передбачених вказаних 

законом, а також за використання таких документів (штраф до 1000 дол. та 

тюремне ув’язнення до 3 років); б) за умисну, з метою перешкодити 

повітряному руху, подачу невірних світлових або інших сигналів; в) за 

умисне перешкоджання роботі сигналів (штраф до 5000 дол. або тюремне 

ув’язнення строком до 5 років) [422]. 

 

4.1.2. «Варшавська система» відповідальності авіаперевізників. 

З урахуванням практики авіаперевезень, відповідальність перед 

пасажирами і вантажовласниками за шкоду, заподіяну при виконанні 

міжнародних повітряних перевезень, несуть перш за все перевізники [204, с. 

93]. Основою регулювання відносин щодо такої відповідальності впродовж 
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багатьох років була так звана «Варшавська система» – складна система, до 

якої належать наступні міжнародно-правові акти:  

– власне Варшавська конвенція про уніфікацію деяких правил 

міжнародних повітряних перевезень 1929 р. [466]
 
(152 держави-учасниці, з-

поміж яких і Україна (з 1959 р.) [587]);  

– Гаазький протокол 1955 р. до Варшавської конвенції 1929 р. [798] (136 

держав-учасниць, зокрема Україна (з 1963 р.) [801]);  

– Гвадалахарська конвенція про перевезення, що здійснюються іншою 

особою, ніж перевізник за договором 1961 р. [482] (81 держава-учасниця, до 

яких Україна не належить [483]);  

– Монреальський додатковий протокол №1 1975 р., що змінює 

Варшавську конвенцію 1929 р. [291] (51 держава-учасниця, серед яких 

України немає [291]);  

– Монреальський додатковий протокол № 2 1975 р., що змінює 

Варшавську конвенцію 1929 р., змінену Гаазьким протоколом 1955 р. [292] 

(52 держави-учасниці, до яких Україна не належить [292]);  

– Монреальський додатковий протокол № 4 1975 р., що змінює щодо 

вантажних перевезень Варшавську конвенцію 1929 р., змінену Гаазьким 

протоколом 1955 р. [294] (60 держав-учасниць, Україна не є учасницею 

[295]). 

Крім того, так і не набули чинності Гватемальський протокол 1971 р. 

[799] (сім держав-учасниць, з-поміж яких України немає [800]) та 

Монреальський додатковий протокол №3 [293] (21 держава-учасниця, до 

яких Україна не належить). 

Необхідно відзначити, що участь держави в одному з цих міжнародно-

правових актів не завжди означає її участі в інших. Участь держави, 

наприклад, в Гаазькому протоколі означає її участь у Варшавській конвенції, 

зміненій Гаазьким протоколом, але не призводить до її участі в самій 

Варшавській конвенції (п. 2 ст. ХХI і ХХIII Гаазького протоколу). З цього 

випливає, що перевезення між державою-учасницею тільки Варшавської 
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конвенції і державою-учасницею тільки Гаазького протоколу виключається 

з-під дії обох цих актів. Об'єктивно такі перевезення залишаються 

міжнародними, але підпадають під дію положень застосовного до них 

національного права держав [153, с. 178]. 

Розробка і ухвалення універсальної Варшавської конвенції 1929 р. стало 

підсумком роботи над проблемами відповідальності авіаперевізників 

Міжнародного технічного комітету юристів-експертів з повітряного права, 

СІТЕЖА (від фр. Comité International Technique d'Experts Juridiques Aériens 

(CITEJA)), утвореного у 1925 р. відповідно до рекомендації Першої 

міжнародної конференції з приватного повітряного права [653, с. 213-214].  

Аналізуючи зміст Варшавської конвенції, слід вказати передусім на те, 

що вона застосовується до будь-яких міжнародних перевезень людей, багажу 

або вантажів, які здійснюються за плату за допомогою повітряних суден, а 

також до перевезень, які здійснюються за допомогою повітряних суден 

підприємствами повітряних перевезень [509].  

Варшавська конвенція регулює низку приватно-правових питань 

міжнародних повітряних перевезень [466, с. 6-9], проте її головною 

перевагою є встановлення однакових підходів до питання відповідальності 

повітряних перевізників. Так, згідно із цим універсальним договором 

перевізники відповідають за шкоду, що спричинила загибель, поранення або 

будь-які інші тілесні ушкодження пасажира, якщо нещасний випадок, при 

якому заподіяна шкода, стався на борту повітряного судна або під час 

посадки та висадки (ст. 17); за шкоду, заподіяну в разі знищення, втрати або 

пошкодження зареєстрованого багажу або вантажу, якщо подія, при якій 

завдана шкода, мала місце під час повітряного перевезення (ст. 18); за шкоду, 

заподіяну внаслідок запізнення при повітряному перевезенні пасажирів, 

багажу або товарів (ст. 19) [466, с. 10]. 

Водночас, відповідно до Варшавської конвенції вина перевізника 

презюмується [962, с. 6]. Перевізник не несе відповідальності за шкоду, 

тільки якщо він доведе, що ним і призначеними ним особами було вжито всіх 
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необхідних заходів для того, щоб уникнути шкоди або що їм було неможливо 

вжити таких заходів (ст. 20), а якщо вина особи, якій завдано шкоди, була 

причиною шкоди або сприяла їй, суд може, відповідно до положень власного 

законодавства, усунути або обмежити відповідальність перевізника (ст. 21). 

При цьому встановлені межі відповідальності перевізника: 125 тис. 

французьких золотих франків (приблизно 10 тис. дол. США) стосовно 

кожного пасажира; 250 французьких золотих франків (приблизно 20 дол. 

США) за 1 кг багажу або вантажу; 5 тис. французьких золотих франків 

(приблизно 400 дол. США) за речі, що знаходяться при пасажирі (ст. 22 

Варшавської конвенції). Межі відповідальності перевізника, зазначені в ст. 

22, не застосовуються, якщо буде доведено, що шкода була завдана в 

результаті дії або бездіяльності перевізника, вчиненої з наміром заподіяти 

шкоду, або безвідповідальності і з усвідомленням можливості заподіяння 

шкоди, і якщо буде доведено, що перевізник при цьому діяв в рамках своїх 

службових обов'язків (ст. 25 Варшавської конвенції) [466, с. 8-9]. 

Для перевезень багажу та вантажів Варшавська конвенція встановила 

обов'язковий претензійний порядок (ст. 26). У разі заподіяння шкоди особа, 

яка має право на одержання вантажу, повинна направити перевізнику 

претензію негайно після виявлення шкоди і впродовж 7 днів з дня отримання 

багажу і 14 днів з дня отримання товарів. У разі запізнення претензія повинна 

бути подана не пізніше ніж через 21 день, починаючи з дня, коли багаж або 

вантаж були передані в розпорядження особи (ч. 2 ст. 26 в редакції Гаазького 

протоколу до Варшавської конвенції 1955 р.) [798, с. 7]. Претензія повинна 

бути письмовою. При відсутності заперечення у встановлені строки позови 

проти перевізника не приймаються, крім випадків обману з його боку. 

Крім того, для забезпечення прав пасажирів у Конвенції закріплені: 

норма про недійсність застережень про звільнення перевізника від 

відповідальності або встановлення меж відповідальності менших, ніж ті, які 

передбачені Конвенцією (ст. 23), принцип відповідальності правонаступника 

в разі смерті боржника (ст. 27), можливість вибору позивачем місця суду 
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серед таких варіантів, як у суді за місцем проживання перевізника, за місцем 

знаходження головного управління його підприємства або за місцем, де він 

має контору, за допомогою якої був укладений договір, або в суді місця 

призначення (ст. 28), крім того, визначено термін позовної давності – 2 роки з 

моменту прибуття за призначенням або з дня, коли повітряне судно повинно 

було б прибути, або з моменту зупинки перевезення (ст. 29). Положення про 

можливість продовження терміну позовної давності відсутні [466, с. 10]. 

Таким чином, перевізник був звільнений від відповідальності, якщо міг 

довести, що вжив усіх необхідних заходів для уникнення заподіяння шкоди, 

або не мав можливості вжити таких заходів (форс-мажор). Суд міг повністю 

або частково звільнити перевізника від відповідальності, якщо перевізник міг 

довести, що шкода заподіяна повністю або частково в результаті недбалості 

самого потерпілого. Перевізник втрачав право на обмеження своєї 

відповідальності (тобто відповідальність ставала необмеженою), якщо шкода 

була завдана в результаті свідомого порушення з його боку. Так була 

створена цілком логічна система: на перевізника накладалася особлива 

відповідальність, але при цьому ця відповідальність була лімітована і 

встановлювалися винятки із загального правила в ту і в іншу сторону. Тобто 

в цьому відношенні система була задумана як симетрична [89]. 

Можливо, найважливішою метою авторів Варшавської конвенції, що 

вирішальним чином відобразилось на її змісті, було обмеження потенційної 

відповідальності авіаперевізника для зведення до мінімуму суттєвих 

негативних наслідків великих відшкодувань у випадку авіаційних подій на 

галузь міжнародних повітряних перевезень, яка тоді ще не була розвиненою 

[716, с. 497, 499]. 

Після Другої світової війни, коли міжнародні авіаперевезення значно 

активізувались, а також став рости рівень життя в розвинених країнах, судова 

практика стала порушувати закладену в систему симетрію, а саме: звільнення 

перевізника від відповідальності з посиланням на форс-мажор практично 

ніколи не спрацьовувало, оскільки суди тлумачили ситуацію на користь 
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пасажира, а не на користь перевізника. З іншого боку, в діях перевізника 

завжди знаходилися якісь порушення, і нехай навіть намір вчинити ці 

порушення був не очевидний, суди, знову ж таки, займали сторону позивачів. 

З огляду на те, що в США, Великій Британії, Австралії та інших країнах 

загального права, що належать до категорії найбільш розвинених, зокрема у 

сфері повітряних перевезень, діє прецедентне право, то дуже скоро ліміт 

відповідальності перевізника перетворився на фікцію. Реальні компенсації, 

що присуджувалися судами, систематично перевищували встановлений 

Варшавською конвенцією граничний рівень. Відтак, Конвенція, попри 

неодноразові спроби внести до неї зміни, не відповідала вимогам сучасності 

[89].  

Однією з її найсуттєвіших прогалин була відсутність механізму 

перегляду меж відповідальності. Наступні зміни до Варшавської конвенції 

відображали необхідність підвищення їхнього рівня, пов'язану зі зміцненням 

економічного становища авіакомпаній, зростанням безпеки польотів і 

вартості життя [153, с. 179]. Гаазький протокол до Варшавської конвенції 

1955 р. подвоїв межу відповідальності у випадку смерті або тілесного 

ушкодження пасажира, довівши її до 250 тис. золотих франків (приблизно 20 

тис. дол. США), змінив строки пред'явлення претензій, передбачені в ч. 2 ст. 

26 Варшавської конвенції, і вніс низку інших менш суттєвих уточнень [798 с. 

5]. 

Гватемальський протокол 1971 р., що не набув чинності, у 

протилежному разі збільшив би межу відповідальності ще в 6 разів і 

встановив би об'єктивну відповідальність перевізника за заподіяння шкоди 

життю і здоров'ю пасажирів і незбереження багажу, передбачивши єдину 

межу відповідальності за незбереження та прострочення доставки багажу і 

ручної поклажі. Оскільки Гватемальський протокол не торкався перевезення 

вантажів, в 1975 р. був ухвалений Монреальський протокол №4, яким 

відповідальність перевізника за його незбереження стала також об'єктивною і 

який, на відміну від Протоколу 1971 р. набув чинності [295]. 
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Монреальські протоколи 1975 p. насамперед перевели суми лімітів 

відповідальності, встановлені Варшавською конвенцією і наступними 

протоколами, із золотих франків в одиниці спеціальних прав запозичення 

(СПЗ) Міжнародного валютного фонду (МВФ) [291; 292; 294]. 

Гвадалахарська конвенція 1961 р. поширила дію Варшавської конвенції 

на повітряні перевезення, що здійснюються особою, яка не є перевізником за 

договором [482, с. 1].Таким чином, дію Варшавської конвенції було 

поширено на міжнародні повітряні перевезення, що здійснюються на 

орендованих повітряних судах. Перевізники, який не уклав договори 

перевезення, але фактично її здійснюють, отримали можливість посилатися 

на умови та обмеження відповідальності, встановлені документами 

Варшавської системи [153, с. 179].  

Підсумовуючи аналіз Варшавської системи відповідальності 

авіаперевізників можна зробити висновок, що вона має досить складну 

«мозаїчну» структуру: це дві конвенції (Варшавська 1929 р. та 

Гвадалахарська 1961 р.), шість протоколів (Гаагський 1955 р., 

Гватемальський 1971 р. та чотири Монреальські 1975 р.). Крім того, складна 

практика держав щодо ратифікації міжнародно-правових актів, які на 

сьогодні входять до цієї системи, свідчать про її певну архаїчність [49, с. 119-

120]. 

 

4.1.3. «Монреальська система» відповідальності авіаперевізників.  

Незважаючи на зміни, які періодично вносили в Варшавську конвенцію, 

цей універсальний міжнародний договір не відповідав умовам ринку 

міжнародних повітряних перевезень. Науково-технічний прогрес, бурхливий 

розвиток міжнародного повітряного транспорту, зростання рівня вимог до 

безпеки його експлуатації зумовили необхідність розширення обсягу і більш 

чіткої регламентації відповідальності перевізника за незбереження вантажів, 

багажу і затримку при їхньому перевезенні, забезпечення твердих гарантій 
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найбільш повного відшкодування шкоди потерпілим при авіаційних подіях 

[153, с. 181]. 

Крім того, замість документів Варшавської системи, частина з яких так і 

не набула чинності, був необхідний єдиний міжнародний договір [437, с. 2]. 

Причому він не повинен був порушити і суттєво змінити сформовані правила 

та звичаї регулювання і регламентування договору міжнародного 

повітряного перевезення. 

Відтак, у 1999 р. укладена універсальна Монреальська конвенція про 

уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень. Як і 

Варшавська конвенція, Монреальська конвенція містить норми та правила і 

щодо договору перевезення вантажу, і щодо договору перевезення пасажира 

та багажу [255]. При цьому Монреальська конвенція, так само, як і 

Варшавська, регулює тільки міжнародні повітряні перевезення, а перевезення 

буде визнане міжнародним лише за умови, що місце відправлення і місце 

призначення розташовані на території держав-учасниць конвенції (ст. 1 

Монреальської конвенції) [89].  

Монреальська конвенція передбачає відповідальність перевізника: за 

шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, за умови, 

що подія, яка стала причиною смерті або ушкодження, відбулася на борту 

повітряного судна або під час будь-яких операцій з посадки чи висадки; за 

шкоду, заподіяну у разі знищення, втрати або пошкодження багажу – за 

умови, що відповідний випадок стався на борту повітряного судна або під час 

будь-якого періоду, протягом якого зареєстрований багаж перебував під 

охороною перевізника (ст. 17); за шкоду, заподіяну в разі знищення, втрати 

або пошкодження вантажу – за умови, що подія, яка стала причиною такої 

шкоди, мала місце під час повітряного перевезення (ст. 18), а також 

відповідальність у разі затримки в повітряному перевезенні пасажирів, 

багажу або вантажу (ст. 19) [464, с. 4-5].  

При цьому Монреальська конвенція не містить конкретних правил, за 

якими визначається шкода, заподіяна перевізником внаслідок повної втрати, 
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часткової втрати, пошкодження або псування вантажу, а також в разі 

затримки його доставки. Отже, це має здійснюватися на основі норм 

застосовного національного права [255]. 

Щодо обмеження розміру відповідальності, то у випадку смерті або 

тілесного ушкодження пасажирів компенсація може як перевищувати, так і 

не перевищувати 100 тис. СПЗ, в разі затримки – обмежуватись сумою у 4150 

СПЗ стосовно кожного пасажира, при перевезенні багажу – 1000 СПЗ 

стосовно кожного пасажира, за винятком випадків, коли пасажир в момент 

передачі зареєстрованого багажу надав перевізнику особливу заяву про 

зацікавленість у доставці та сплатив додатковий збір, якщо це необхідно. При 

перевезенні вантажу відповідальність перевізника обмежується сумою 17 

СПЗ за 1 кг, за винятком випадків такої ж особливого заяви і сплати збору 

(ст. 21 та ст. 22). 

Тобто, встановлені межі відповідальності перевізника не є 

імперативними. Це підтверджується і визнанням недійсним будь-якого 

застереження в договорі перевезення, яке призведе до звільнення перевізника 

від відповідальності або зменшить встановлені Конвенцією межі його 

відповідальності (ст. 26). Крім того, сам перевізник в односторонньому 

порядку може встановити межі своєї відповідальності вище, ніж ті, які 

встановлені Конвенцією (ст. 25) [464, с. 8-9]. 

Зазначені положення в цілому аналогічні тим, що містяться у 

Варшавській конвенції. Однак принципова відмінність Монреальської 

конвенції полягає в тому, що перевізник не несе відповідальність понад 

встановлену межу в 100 тис. СПЗ, якщо доведе, що шкода була завдана не в 

результаті порушень з боку перевізника або його працівників і агентів, або 

що шкода була заподіяна виключно в результаті дій третіх осіб (ст. 20 

Монреальської конвенції) [464, с. 7].  

Отже, не позивач повинен доводити вчинення порушення перевізником, 

а останній має довести, що він нічого не порушував, і лише тоді його 

відповідальність буде обмежена. На практиці перевізник (і його страховики) 
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можуть обрати варіант відмови від доведення правомірності дій перевізника, 

а відразу перейти до переговорів щодо суми компенсації. Переважна частина 

всіх справ закривається шляхом переговорів, навіть якщо потім досягнута 

угода затверджується судом. Однак і в межах 100 тис. СПЗ, і понад цю суму 

пасажиру доведеться обґрунтовувати розмір заподіяної шкоди. При цьому не 

існує єдиного стандарту розрахунку розмірів компенсації або фіксованих 

сум, це відбувається відповідно до цивільного законодавства обраної 

юрисдикції [89]. 

Монреальська конвенція містить низку спеціальних положень про 

звільнення чи обмеження відповідальності перевізника: 

1) за шкоду, заподіяну в разі знищення, втрати або пошкодження 

зареєстрованого багажу – якщо шкода стала результатом притаманного 

багажу дефекту, властивості чи вади (ст. 17); 

2) щодо знищення, втрати або пошкодження вантажу (ст. 18) – якщо 

перевізник доведе, що вони сталися в результаті властивого вантажу дефекту, 

властивості чи вади; неправильної упаковки вантажу особою, крім 

перевізника, його службовців або агентів; акту війни або збройного 

конфлікту; акту органу державної влади, пов'язаного з ввезенням, вивезенням 

або транзитом вантажу (останні дві обставини, очевидно, є обставинами 

непереборної сили (форс-мажором)); 

3) щодо затримки в повітряному перевезенні пасажирів, багажу або 

вантажу – якщо перевізник доведе, що ним і його службовцями і агентами 

вжито усіх можливих, розумно необхідних заходів для того, щоб уникнути 

шкоди, або що для нього або них було неможливо вжити таких заходів (ст. 

19) [467, с. 9]. 

Зазначені обставини є вичерпним «каталогом винятків» з 

відповідальності перевізника. Конвенція не передбачає інших обставин, 

доказ настання яких може виключити або обмежити відповідальність 

повітряного перевізника [255]. 
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Інша відмінність Монреальської конвенції від Варшавської конвенції 

полягає у тому, що першою встановлений механізм попередніх виплат [467, 

с. 12]. 

Що стосується вимог позивача до перевізника, то за змістом ст. 24 

Варшавської конвенції вимоги можуть бути заявлені тільки згідно з умовами 

та межами, встановленими Конвенцією, незалежно від того, на якій підставі 

(делікт або договір) пред'явлений позов. Але Варшавська конвенція не 

містить положень про можливість пред'явлення позовів, які не ґрунтуються 

на договорі, до осіб інших, ніж перевізник, створюючи передумови для 

конкуренції позовів. Цю проблему розв’язує норма ст. 29 Монреальської 

конвенції: «При перевезенні пасажирів, багажу, вантажів будь-який позов 

про відповідальність, незалежно від його підстав (Конвенція, договір, 

правопорушення тощо) може бути пред'явлений лише відповідно до умов і 

таких меж відповідальності, які передбачені цією Конвенцією» [467].  

Таким чином, положення про відповідальність поширюються не тільки 

на перевізника, але і на всіх інших осіб, які якимось чином мали або могли 

мати стосунок до заподіяння шкоди, незалежно від підстав пред'явлених до 

них вимог. Тим самим знижується ризик виникнення конкуренції позовів для 

держав-учасниць [204, с. 94]. Крім того, при будь-якому позові зазначеного 

характеру стягненню не підлягають штрафи, штрафні санкції чи будь-які 

інші виплати, що не стосуються компенсації фактичної шкоди. Конвенцією 

1999 р. не передбачене і відшкодування моральної шкоди [523, с. 23]. 

Покладаючи на держави-учасниці зобов’язання вимагати, щоб їхні 

перевізники забезпечили належне страхування своєї відповідальності згідно 

із Конвенцією (ст. 50), цей універсальний договір сприяє активізації 

страхування завдяки закріпленню імперативних лімітів відповідальності для 

перевізників вантажів. Така передбачуваність щодо потенційної 

відповідальності полегшує отримання страхування, уникає тривалих судових 

процесів та спрощує розгляд претензій. Вантажовідправники та особи, які 

беруть участь у ланцюзі поставок повітряних вантажів, виграють від 
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можливості пред'являти претензії без необхідності звернення до дорогих і 

трудомістких судових процесів. Крім того, вантажовідправники мають змогу 

забезпечити організацію специфічного страхування будь-яких предметів 

високої вартості та невеликої ваги. Нарешті, авіакомпанії користуються 

більшою визначеністю щодо правил, які регулюють їхню відповідальність на 

всій міжнародній маршрутній мережі авіакомпаній [523, с. 23-24, 26]. 

Іншими важливими положеннями Монреальської конвенції є включення 

до Монреальської конвенції положень Гвадалахарської конвенції 1961 р. 

щодо поширення дії конвенційних норм на повітряні перевезення, що 

здійснюються особою, яка не є перевізником за договором (ст. 22); надання 

сторонам в договорі перевезення вантажу встановити, що будь-який спір, 

який стосується відповідальності перевізника за Конвенцією 1999 р., підлягає 

вирішенню арбітражем (ст. 34); встановлення дворічного строку позовної 

давності (ст. 35) [464, с. 8-9, 14]. 

Таким чином, до основних нововведень та переваг Монреальської 

конвенції відносять введення принципу необмеженої відповідальності 

(скасування обмежень на відповідальність за загибель або травми пасажирів); 

введення механізму попередніх компенсаційних виплат [523, с. 25]; 

спрощення судових процедур щодо справ, пов’язаних із заподіянням шкоди 

при повітряних перевезеннях [437, с. 9]; розширення можливостей захисту 

прав пасажира (змога для потерпілих подати позов за місцем свого 

проживання) [161, с. 398].  

Крім того, було збережено більшість положень Монреальського 

протоколу №4 щодо вантажів, який оновив застарілі правила Варшавської 

конвенції, що стосувались вантажної документації [259]. Конвенція 1999 р. 

сприяє пришвидшенню перевезень вантажів і дає змогу використовувати 

електронні авіанакладні, та й загалом сприяє розвитку міжнародної торгівлі 

[437, с. 2]. Відзначимо також, що до Монреальської конвенції була включена 

більшість положень Угод між перевізниками IATA про відповідальність при 

перевезенні пасажирів [523, с. 23-24, 26]. 
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Нарешті, слід додати, що на відміну від Варшавської конвенції 

Монреальська конвенція передбачає перегляд депозитарієм (ІКАО) меж 

відповідальності кожні 5 років з урахуванням коефіцієнта інфляції, який 

відповідає сукупним темпам інфляції за період з моменту попереднього 

перегляду (ст. 24). Розмір темпів інфляції обчислюється відповідно до 

середньовизначених річних ставок збільшення або зменшення індексів 

споживчих цін у державах, валюти яких складають СПЗ [161, с. 398]. На 

практиці це відбувається кожні 10 років. Якщо Монреальська конвенція 

передбачає межу відповідальності у 100000 СПЗ у випадку шкоди здоров’ю 

або смерті, 4150 СПЗ – відкладення рейсу, 1000 СПЗ – щодо 1 пасажира, 17 

СПЗ – щодо 1 кг вантажу, то у 2009 р. ІКАО провела індексацію і встановила 

межу відповідальності у 113100 СПЗ у випадку шкоди здоров’ю або смерті, 

4694 СПЗ – у випадку відкладення рейсу, 1131 СПЗ – щодо 1 пасажира, 17 

СПЗ – щодо 1 кг вантажу. З грудня 2019 р. межу відповідальності збільшено 

на 13% і встановлено у розмірі 128821 СПЗ у випадку шкоди здоров’ю або 

смерті, 5346 СПЗ – у випадку відкладення рейсу, 1288 СПЗ – щодо 1 

пасажира, 22 СПЗ – щодо 1 кг вантажу [316]. 

Монреальська конвенція 1999 р. набула чинності у 2003 р. Наразі її 

державами-учасницями є 136 держав світу, серед яких і Україна (з 2009 р.) 

[465]. При цьому згідно із принципом ст. 55 Конвенції 1999 р. приєднання 

держави до неї не повинно руйнувати режим Варшавської системи і 

створювати вакуум у міжнародно-правовому регулюванні перевезень, що 

здійснюються між цією державою і державою, яка ще не стала учасницею 

нової Конвенції і зберігає свою участь в документах Варшавської конвенції.  

Монреальська конвенція передбачає і її переважну силу щодо 

перевезень між державами, які беруть участь в ній, перед положеннями 

«Варшавської системи» (п. 2 ст. 55). Державам-учасницям Монреальської 

конвенції 1999 р. немає необхідності денонсувати інші документи 

Варшавської системи, а потрібно лише застосовувати положення 

Монреальської конвенції при міжнародних польотах між державами-
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учасниками останньої. Правила ж Варшавської системи залишаються 

чинними щодо перевезень, пункт відправлення або пункт призначення яких 

знаходиться в державі, яка не бере участі в новій Конвенції і яке зберігає 

свою участь в документах Варшавської системи [464, с. 17]. 

Варто звернути увагу на певну новацію у рамках інституту 

відповідальності авіаперевізників, яка повʼязана, насамперед, з 

універсальною Конвенцією про права інвалідів 2006 р. Ця Конвенція є на 

сьогодні головним міжнародним договором у сфері захисту прав осіб з 

обмеженими можливостями. Положення Конвенції (ст. 9, ст. 15, ст. 18 і ст. 

30) декларують обовʼязок держав-учасниць визнавати право інвалідів на 

свободу пересування [858]. 

Положення ст. 9 мають на увазі доступність транспортних послуг, 

зокрема авіаційних. У Конвенції наведено перелік об'єктів соціальної 

інфраструктури, що мають пріоритетне значення для їхнього використання 

інвалідами, а також пояснюють норми про забезпечення інвалідам 

безперешкодного доступу до користування всіма видами транспорту як у 

внутрішньому, так і в міжнародному сполученні [14]. Особи з обмеженими 

можливостями не можуть бути дискриміновані у своїх правах користування 

послугами авіаційного транспорту та інфраструктурою аеропортів, яка 

обслуговує як внутрішні, так і міжнародні авіарейси [64, с. 81].  

Саме тому захист прав авіапасажирів з обмеженою рухливістю, 

безумовно, вимагає спеціального правового регулювання як на 

міжнародному, так і національному рівнях [46, с. 220]. Ведучи мову про 

особливі права осіб з обмеженою рухливістю у сфері авіаційних перевезень, 

не можна не приділити увагу спеціальному документу, розробленому 

експертами ІКАО, під назвою «Доступ інвалідів до повітряного транспорту». 

Згідно з цим документом, зокрема п. 8.35, державам рекомендовано вводити 

в експлуатацію повітряні судна з урахуванням міжнародних стандартів 

доступності для осіб з обмеженою рухливістю обладнання на борту 

повітряного судна (наявність відкидних ручок крісел, бортових візків, 
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спеціального обладнання туалетів, прийнятних приладів і піктограм). Крім 

того, документ передбачає спеціальні види обслуговування таких осіб, які 

включають надання допомоги під час реєстрації, переміщення до зони 

очікування, посадки та висадки, до та з туалету на борту повітряного судна, 

переміщення пасажира із власного допоміжного засобу у пасажирське крісло 

та з нього. Крім того, такі особи та особи, що їх супроводжують, в 

індивідуальному порядку мають бути ознайомлені з порядком дій в 

аварійних умовах [226, с. 24-29]. 

Ці норми конкретизуються у законодавстві держав та у практиці 

інтеграційних утворень, насамперед ЄС. Базовим актом acquis communautaire 

ЄС у цій сфері є Регламент №965/2012, у якому вміщено технічні вимоги та 

адміністративні процедури, пов’язані з льотною експлуатацією (з поправками 

з урахуванням Регламенту Європейської Комісії №2017/363). Особливими 

категоріями пасажирів (ОКП) у Регламенті №965/2012 визначені особи, які 

потребують спеціальних умов, допомоги та/або пристроїв під час польоту.  

Повітряний кодекс України 2011 р. також містить спеціальну статтю 102 

«Обслуговування пасажирів з обмеженими фізичними можливостями (осіб з 

інвалідністю)». Вона передбачає, що пасажирам цієї категорії має надаватися 

безоплатна особлива допомога, яка гарантує отримання ними послуг, 

передбачених для всіх пасажирів. Така допомога включає надання інформації 

та вказівок у формі, зрозумілій пасажирам з функціональними порушеннями 

органів відчуттів та сприймання [764, с. 81-86]. 

  

4.2. Правові особливості відповідальності експлуатантів повітряних 

суден 

 

4.2.1. Перші правові стандарти відповідальності експлуатантів 

повітряних суден 

Формування перших правових стандартів відповідальності 

експлуатантів повітряних суден, включаючи власників повітряних суден, 
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почалося в рамках законодавства різних країн. Так, французький закон 1924 

р. передбачав, що договірна відповідальність настає за шкоду по відношенню 

як до вантажів, так і до пасажирів, за виключенням випадків форс-мажору, а 

також дефектів, притаманних самому товару (ст. 41, ст. 48). Щодо скидання 

предметів з борту повітряних суден, то воно було заборонене (окрім баласту) 

і спричиняло кримінальну відповідальність у вигляді штрафу у 3000 франків 

або тюремного ув’язнення строком до 2 місяців. Крім того, відповідна шкода 

мала бути відшкодована навіть у випадку форс-мажору (ст. 53). 

Швейцарський закон 1920 р. теж передбачив, що шкода, заподіяна внаслідок 

скидання предметів з повітряних суден, в будь-якому випадку підлягає 

відшкодуванню (ст. 22).  

Паралельно з посиленням відповідальності авіаперевізників в сенсі 

скорочення підстав, що звільняють від відповідальності, виникає тенденція 

до обмеження розміру відповідальності певними максимальними межами. Це 

було зумовлено покладенням на авіаперевізників особливо значної 

відповідальності, при майже повній відсутності можливостей уникнути 

негативних наслідків заподіяння шкоди. Наприклад, згідно з датським 

законом 1920 р. встановлені наступні максимальні норми відшкодування: за 

шкоду, заподіяну речам – 50 тис. крон, за шкоду, заподіяну фізичним особам 

– 100 тис. крон. Подібні норми містились у німецькому законі 1922 р.: 25 тис. 

марок – за шкоду, заподіяну фізичним особам, 5 тис. марок – за шкоду, 

заподіяну речам, у французькому законі 1924 р.: 1 тис. франків – за шкоду, 

заподіяну товарам, якщо тільки цінність вантажу не була заздалегідь 

визначена відправником [92, с. 202-203].  

У подальшому усвідомлення того, що використання повітряних суден 

може заподіяти шкоду особам, які знаходяться на поверхні Землі і не 

перебувають у договірних відносинах з експлуатантами повітряних суден, 

стало поштовхом для досліджень юристів-міжнародників, які працювали у 

галузі міжнародного повітряного права. Одним із основних проблемних 

питань було гарантування компенсації шкоди, заподіяної зазначеним особам, 
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та наявності достатніх коштів [921]. У результаті роботи Міжнародного 

технічного комітету юристів-експертів з повітряного права (СІТЕЖА) над 

цими питаннями була розроблена Конвенція для уніфікації деяких правил 

про відшкодування шкоди, заподіяної іноземним повітряним судном третім 

особам на поверхні [678], укладена у Римі у 1933 р.  

Метою цієї конвенції було забезпечити надання експлуатантами, тобто 

особами, що використовують повітряне судно в момент заподіяння шкоди, 

адекватної компенсації особам, які зазнають шкоди, при обмеженні за 

принципом розумності розміру грошової відповідальності за таку шкоду для 

того, щоб не перешкоджати розвитку міжнародного повітряного транспорту 

[778]. Конвенція регулює не лише відповідальність за шкоду, заподіяну 

повітряними суднами третім особам на поверхні, а і питання забезпечення 

створення обов'язкової системи страхування відповідальності [711, с. 241]. 

Відповідно, Конвенція передбачила запровадження системи абсолютної 

відповідальності експлуатантів повітряних суден, що здійснюють міжнародні 

польоти, за шкоду, заподіяну третім особам на поверхні [598, с. 421]. З цією 

метою було закріплено, що право на компенсацію виникає внаслідок: 1) 

наявності шкоди, заподіяної особам або майну на поверхні; 2) спричинення 

шкоди польотом повітряних суден. Однак право на відшкодування не 

виникає, якщо шкода не є прямим наслідком події, в результаті якої було 

заподіяно шкоди, або якщо шкода є результатом простого факту прольоту 

повітряного судна через повітряний простір відповідно до існуючих правил 

повітряного руху (п. 1 ст. 2). Шкода, яку охоплювала Римська конвенція, 

включала: 1) шкоду, спричинену будь-яким предметом, що впав з 

повітряного судна, та / або 2) шкоду, заподіяною будь-якою особою, яка 

знаходиться на борту повітряного судна (п. 2 ст. 2) [682, с. 33]. 

Причинами запровадження абсолютної відповідальності експлуатанта 

були наступні: 

1) нерівність у становищі осіб, які спричинили шкоду, та осіб, які 

зазнали шкоди (останні першопочатково менш захищені); 
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2) неможливість довести вину експлуатанта для осіб, які зазнали шкоди; 

3) використання повітряних суден як засобів підвищеної небезпеки для 

життя та матеріального добробуту населення [699, с. 71-72]. Крім того, у той 

період переважна більшість держав застосовувала систему абсолютної та 

необмеженої відповідальності на власника або експлуатанта [693]. 

Абсолютна відповідальність, як передбачено конвенційними нормами, 

поєднана з грошовим лімітом суми компенсації. Ліміт ґрунтувався на 

критерії ваги літака та загальної максимальної вантажопідйомності. Для 

будь-якої однієї події відшкодування для кожної особи повинно було бути 

обмежене для кожного повітряного судна наступними сумами: а) 500 тис. 

золотих франків для повітряних суден вагою 1 т або менше; b) 500 тис. 

франків плюс по 400 франків за кожен 1 кг понад 1 т для повітряних суден 

вагою понад 1 т, але не більш як 6 т; с) 2,5 млн. франків плюс по 250 франків 

за кожен 1 кг понад 6т для повітряних суден вагою понад 6 т, але не більше 

20 т; d) 6 млн. франків плюс по 150 франків за кожен 1 кг понад 20т для 

повітряних суден вагою понад 20 т, але не більше 50 т; e) 10,5 млн. франків 

плюс по 100 франків за кожен 1 кг понад 50 т для повітряних суден вагою 

понад 50 т; f) відповідальність у зв'язку зі смертю або тілесним ушкодженням 

обмежена сумою у 500 тис. франків за кожного загиблого або особи, яка 

отримала тілесне ушкодження (ст. 11). 

Відповідальність є необмеженою у наступних випадках: 

– якщо особа, якій заподіяно шкоди, доведе, що вона була заподіяна в 

результаті навмисної дії чи бездіяльності експлуатанта або його службовців 

чи агентів, вчинених з метою заподіяння шкоди, за умови, що службовець 

або агент діяв при виконанні своїх службових обов'язків і в межах своїх 

повноважень (ч. 1 ст. 12); 

– якщо яка-небудь особа незаконно заволоділа повітряним судном і 

використовує його, не маючи на те згоди особи, яка має право на 

користування цим повітряним судном (ч. 2 ст. 12). 
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Водночас, згідно з Римською конвенцією відповідальність виключалася 

у наступних випадках: 

– якщо шкода була прямим наслідком збройного конфлікту або 

громадських заворушень або якщо особа, яка мала нести відповідальність, 

позбавлена можливості використовувати повітряне судно в силу акта 

державної влади (ст. 5); 

– якщо особа, яка мала нести відповідальність, довела, що шкода була 

заподіяна виключно в результаті вини особи, якій заподіяно шкоди, або її 

службовців чи агентів; при цьому якщо особа, яка несла відповідальність, 

доводила, що заподіянню шкоди сприяла вина особи, якій заподіяно шкоди 

або його службовців чи агентів, то відшкодування зменшувалося тією мірою, 

якою така вина сприяла заподіянню шкоди (ст. 6).
 
 

Конвенція також регулювала питання страхування та інших форм 

забезпечення відповідальності експлуатанта (ст. 15 – ст. 18), містила 

процесуальні норми і встановлювала строки позовної давності (ст. 19 – ст. 

22) [678]. Зокрема, були передбачені обов’язкове адекватне страхування або 

забезпечення гарантії відповідальності [682 с. 33] та право держави-учасниці 

вимагати від іноземного експлуатанта надання доказів належного 

страхування або гарантування [256, с. 139].  

Позови, що ґрунтуються на положеннях Римської конвенції, могли бути 

подані тільки в суди договірної держави, на території якої було заподіяно 

шкоду. Однак за угодою між одним або декількома позивачами і одним або 

декількома відповідачами, позови могли бути подані до судів будь-якої іншої 

договірної держави, проте це жодною мірою не мало наслідком обмеження 

прав осіб, що подавали позови в державі, на території якої було заподіяно 

шкоди. Сторони могли також домовитися про передачу своїх спорів в 

арбітраж у будь-якій договірній державі (ст. 20). 

Що стосується позовної давності, то у Конвенції містились наступні 

норми: 
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– дворічний строк позовної давності від дати події, в результаті якої 

було заподіяно шкоди (ст. 21); 

– по-друге, якщо особа не подала позов про примусове здійсненні своєї 

вимоги або якщо повідомлення про таку вимогу не було пред'явлено 

експлуатанту протягом 6 місяців з дати події, в результаті якої було 

заподіяно шкоди, то така особа має право на відшкодування тільки з суми, 

щодо якої зберігається відповідальність експлуатанта після повного 

задоволення всіх вимог, пред'явлених протягом зазначеного періоду (ст. 19) 

[678]. 

Окремі підходи, притаманні Римській конвенції 1933 р., були 

прогресивними на час її укладення: відповідальність експлуатанта логічна, 

адже саме він контролює політ повітряного судна; можливість уникнення 

відповідальності лише за умови доведення експлуатантом втручання третьої 

сторони давала постраждалим особам більше можливостей для притягнення 

експлуатантів до відповідальності [740, с. 286].  

Однак Конвенція була спрямована не на збалансування наявних 

інтересів, а переважно на захист третіх осіб [711, с. 241]. У ній не було 

положень про можливість для страхувальників застосовувати застереження 

щодо відшкодування шкоди [682, с. 33], що негативно оцінювалось 

державами [598, с. 423-424]. У підсумку, цей міжнародний договір був 

ратифікований лише п’ятьма державами [524, с. 13], що мінімізувало його 

практичне значення [862, с. 219]. 

У 1938 р. укладено Брюссельський протокол до Конвенції для уніфікації 

деяких правил про відшкодування шкоди, заподіяної іноземним повітряним 

судном третім особам на поверхні [296]. Причиною його ухвалення було те, 

що Конвенція 1933 р. не давала змоги страхувальникам застосовувати 

застереження і не сплачувати страхову компенсацію [386, с. 33]. 

Виправляючи недоліки Конвенції 1933 р., Брюссельський протокол дозволив 

страхувальникам робити це у випадках, якщо страхове покриття припинило 

свою дію [594, с. 111-112]; шкода була заподіяна за межами території, на яку 
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поширювалась дія Конвенції; мала місце недбалість у керуванні повітряним 

судном; заподіяння шкоди внаслідок міжнародного збройного конфлікту чи 

громадських заворушень [277, с. 62].  

Однак держави світу відмовились приєднуватись до Брюссельського 

протоколу, і не лише внаслідок подій Мюнхенської кризи та Другої світової 

війни, а і через брак зацікавленості у цьому міжнародно-правовому акті [598, 

с. 424]. Брюссельський протокол був ратифікований лише двома державами – 

Бразилією та Гватемалою [740, с. 286].  

  

4.2.2 Реформування Римської системи відповідальності експлуатантів 

повітряних суден 

Через те, що Конвенція для уніфікації деяких правил про 

відшкодування шкоди, заподіяної іноземним повітряним судном третім 

особам на поверхні 1933 р., мала низку недоліків і не отримала широкої 

підтримки, у 1952 р. на дипломатичній конференції у Римі, скликаній ІКАО, 

укладено Конвенцію про шкоду, заподіяну іноземними повітряними суднами 

третім особам на поверхні, які замінила відповідний багатосторонній договір 

1933 р. і Брюссельський протокол до нього 1938 р. [473].  

Згідно із п. 2 ст. 2 Конвенції експлуатантом є особа, яка використовує 

повітряне судно в момент заподіяння шкоди, причому, якщо контроль над 

навігацією повітряного судна зберігає за собою особа, від якої прямо або 

опосередковано походить право користування повітряним судном, то така 

особа вважається експлуатантом. Також особа вважається такою, що 

використовує повітряне судно, у випадках, коли вона використовує його 

особисто або його службовці чи агенти використовують повітряне судно при 

виконанні своїх службових обов’язків, незалежно від того, чи діють вони в 

межах їх повноважень, чи поза ними.  

При цьому зареєстрований власник повітряного судна вважається 

експлуатантом і як такий несе відповідальність, крім випадків, коли в процесі 

встановлення його відповідальності він доведе, що експлуатантом є інша 
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особа, та, наскільки це допускають процесуальні норми, вживатиме 

відповідних заходів, щоб ця особа виступила у якості сторони у процесі.  

Додатково ст. 3 Конвенції регламентує, що: «Якщо особа, що є 

експлуатантом на момент заподіяння шкоди, не мала виняткового права 

користування повітряним судном впродовж понад 14 днів, рахуючи з 

моменту виникнення такого права користування, то особа, від якої пішло це 

право, несе солідарну відповідальність з експлуатантом, причому кожен з 

них пов’язаний обов’язками згідно з положеннями цієї Конвенції та в 

передбачених нею межах відповідальності» [473]. Як бачимо, в рамках цієї 

Конвенції має місце розширене трактування поняття «експлуатант 

повітряного судна», пов’язане з міжнародно-правовими аспектами 

відповідальності експлуатантів повітряних суден за шкоду, заподіяну третім 

особам на поверхні [45, с. 108-110]. 

Основним спрямуванням Конвенції було узгодження інтересів третіх 

осіб та авіаперевізників [524, с. 14]. Виходячи з цього, цілями Римської 

конвенції 1952 р. були проголошені: а) забезпечення належного 

відшкодування особам, яким заподіяно шкоду на поверхні іноземними 

повітряними судами, при розумному обмеженні розмірів відповідальності за 

заподіяння такої шкоди з тим, щоб не перешкоджати розвитку міжнародного 

повітряного транспорту, б) здійснення якомога ширшої уніфікації за 

допомогою міжнародного договору правил, які застосовуються у різних 

державах світу щодо відповідальності за заподіяння такої шкоди [473].  

Конвенцією передбачено, що право на відшкодування має будь-яка 

особа, якій заподіяно шкоди на поверхні, за умови доведення, що ця шкода 

заподіяна повітряним судном (ст. 1). Однак далі у зазначеній статті 

вказується на обов'язкову наявність причинно-наслідкового зв'язку: «Право 

на відшкодування не виникає, якщо шкода не є прямим наслідком події, в 

результаті якої було заподіяно шкоди, або якщо шкода є результатом 

простого факту прольоту повітряного судна через повітряний простір 

відповідно до чинних правил повітряного руху» [473]. Фактично це 
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положення перешкоджає спробам використовувати Конвенцію з метою 

отримання компенсації за шкоду, спричинену шумом двигунів повітряних 

суден, що пролітають на малій висоті. 

У ст. 4 Конвенції розглядаються ситуації несанкціонованого 

використання повітряного судна, тобто актів незаконного втручання (АНВ) в 

діяльність цивільної авіації. При незаконному використанні повітряного 

судна відповідальність за загальним правилом несуть і незаконний, і 

законний користувачі. Однак законний користувач, тобто експлуатант, може 

домогтися свого звільнення від відповідальності, якщо доведе, що він вжив 

усіх необхідних і належних заходів для запобігання такому незаконному 

використанню.  

Для звільнення експлуатанта від відповідальності Римська конвенція 

1952 р. використовує класичні випадки обставин непереборної сили, однак 

перелік даних обставин є закритим і не підлягає розширенню: «Будь-яка 

особа, яка мала нести відповідальність згідно з положеннями Конвенції, не 

несе відповідальності, якщо шкода є прямим наслідком збройного конфлікту 

або громадських заворушень або якщо така особа була позбавлена 

можливості використовувати повітряне судно в силу акту державної влади» 

(ст. 5 Конвенції). 

Крім обставин форс-мажору, у Конвенції застосовується ще один 

традиційний засіб захисту, відомий ще у Варшавській конвенції 1929 р.: 

особа, яка мала б нести відповідальність згідно з конвенційними 

положеннями, не відповідає за шкоду, якщо доведе, що вона була заподіяна 

виключно в результаті вини постраждалої особи. Крім того, якщо 

експлуатант доведе, що заподіянню шкоди сприяла вина постраждалої особи, 

то відшкодування буде зменшено тією мірою, якою така вина сприяла 

заподіянню шкоди (ст. 6). 

У ст. 11 межі відповідальності для кожного повітряного судна і щодо 

кожної події встановлені у таких розмірах залежно від ваги повітряного 

судна: 
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а) 500 тис. франків для повітряних суден вагою 1 тис. кг або менше; 

b) 500 тис. франків плюс по 400 франків за кожен 1 кг понад 1 тис. кг 

для повітряних суден вагою понад 1 тис. кг, але не більш як 6 тис. кг; 

с) 2,5 млн. франків плюс по 250 франків за кожен 1 кг понад 6 тис. кг для 

повітряних суден вагою понад 6 тис. кг, але не більше 20 тис. кг; 

d) 6 млн. франків плюс по 150 франків за кожен 1 кг понад 20 тис. кг для 

повітряних суден вагою понад 20 тис. кг, але не більше 50 тис. кг; 

e) 10,5 млн. франків плюс по 100 франків за кожен 1 кг понад 50 тис. кг 

для повітряних суден вагою понад 50 тис. кг. 

При цьому відповідальність у зв'язку зі смертю або тілесним 

ушкодженням не перевищує 500 тис. франків за кожного загиблого або 

особу, що зазнала тілесного ушкодження. 

Крім того, норми ст. 12 передбачають два випадки, в яких 

відповідальність не обмежена. По-перше, якщо особа, якій заподіяно шкоди, 

доведе, що вона була заподіяна в результаті навмисної дії чи бездіяльності 

експлуатанта або його службовців чи агентів, вчинених з метою заподіяння 

шкоди, відповідальність експлуатанта є необмеженою за умови, що в разі 

вчинення такої дії чи бездіяльності службовця або агента також доведено, що 

він діяв при виконанні своїх службових обов'язків і в межах своїх 

повноважень. По-друге, якщо будь-яка особа незаконно заволодіває 

повітряним судном і використовує його, не маючи на те згоди особи, яка має 

право користування цим повітряним судном, її відповідальність є 

необмеженою [68, с. 108-110]. 

Римська конвенція також торкається обставини виникнення 

відповідальності, яке періодично має місце при польотах повітряних суден, – 

обставини зіткнення повітряних суден в повітрі. Згідно ст. 7 Конвенції в тих 

випадках, коли два або більше повітряних судна зіткнулися в польоті і 

наслідком цього стала шкода, що дає право на відшкодування третім особам 

на поверхні, то експлуатанти цих повітряних суден несуть солідарну 

відповідальність, причому кожен з них пов'язаний зобов'язаннями згідно із 
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положеннями Конвенції. Однак при цьому межа відповідальності, 

передбачена Конвенцією, не може бути перевищена [473, с. 4].  

Як бачимо, особа, якій заподіяно шкоди, за своїм вибором може 

вимагати відшкодування у будь-якого із зазначених експлуатантів. 

Відповідно, зрозуміло, що експлуатант, який виплатив відшкодування шкоди 

постраждалим при солідарній відповідальності, буде мати право на 

відшкодування витрат з боку іншого або інших експлуатантів в порядку 

реалізації свого права на регрес. Однак дане право на регрес задовольняється 

вже не на підставі положень Римської конвенції 1952 р., а на підставі норм 

застосовного до даної вимоги права, оскільки згідно зі ст. 10 Конвенції ніщо 

в ній не наділяє правом регресу щодо будь-кого особу, яка несе 

відповідальність за заподіяну шкоду [90, с. 5]. 

Конвенція 1952 р. виявилась значно успішнішою, хоча її учасницями 

стала лише 51 держава (Україна не є державою-учасницею цього 

міжнародного договору [474]). До сторін Римської конвенції 1952 р. не 

належить низка великих держав, на які припадає великий відсоток польотів 

від міжнародної аеронавігації. До таких держав можна віднести США, 

Велику Британію, Австралію, Канаду. Наприклад, Австралія і Канада 

спорчатку ратифікували Конвенцію 1952 р., однак згодом денонсували її, в 

першу чергу, через занадто низькі межі відповідальності [76, с. 77-78, 80].  

В цілому, окрім згаданої, причин недостатньої кількості ратифікацій 

зазначеного універсального договору кілька:  

– сумніви в необхідності створення міжнародного механізму 

регулювання з даного питання, оскільки національне законодавство 

відповідних держав вже достатньою мірою передбачає обмеження розміру 

шкоди з точки зору прав третіх осіб на поверхні;  

– незакріплення відповідальності за шкоду, заподіяну звуковим ударом 

та ядерними елементами; 

– незгода із наявністю тільки одного інституційного механізму 

(загальних зборів) [597]. 
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У 1978 р. був укладений Монреальський протокол до Римської конвенції 

1952 р. Основним у Монреальському протоколі є розділ, який регулює 

відповідальність експлуатанта. Зокрема, були переглянуті в бік підвищення 

межі відповідальності, а золотий франк як валютну одиницю замінили на 

спеціальні права запозичення (СПЗ). Межа відповідальності експлуатанта 

встановлена в межах від 300 тис. СПЗ (приблизно 379,5 тис. дол. США за 

найменше повітряне судно) і до 2,5 млн. СПЗ (приблизно 3,162 млн. дол. 

США) плюс по 65 СПЗ (приблизно 82 дол. США) за кожен 1 кг понад 30 тис. 

кг для повітряних суден вагою понад 30 тис. кг. Максимальна сума 

відповідальності в зв'язку зі смертю або тілесним ушкодженням обмежена 

125 тис. СПЗ (приблизно 158 тис. 125 дол. США) за кожну особу, яка 

загинула або отримала тілесні ушкодження.  

Протокол в ст. 12 розширив територіальне застосування Конвенції, 

дозволивши застосовувати її у випадках, якщо експлуатант повітряного 

судна зареєстрований не на території держави-учасниці Конвенції, але має на 

території такої держави представництво [803]. 

Монреальський протокол 1978 р. скасував також деякі положення про 

страхування, передбачені конвенцією. Однак Протокол не забезпечив 

модернізацію принципів визначення меж відповідальності для їхнього 

приведення до відповідності змінам, які відбуваються з плином часу [708, с. 

215]. Тому цей акт набув чинності лише для 12 держав, серед яких України 

немає [468, с. 2].  

Хоча Конвенція 1952 р. і Протокол 1978 р. мали низку позначених вище 

недоліків, вони вплинули на національне законодавство більшості держав-

членів ІКАО, сприяючи тим самим виконанню одного із завдань ІКАО – 

досягненню узгодженості авіаційного законодавства в міжнародному 

масштабі. Це, безсумнівно, сприяє розвитку міжнародних повітряних 

перевезень, дозволяючи міжнародним авіакомпаніям при формуванні своїх 

експлуатаційних систем виходити з того, що в силу схожості правових вимог 

у більшості держав-членів вони зможуть природно вписатися в правові реалії 
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держав, в які вони будуть виконувати польоти [544, с. 3]. В цілому, можна 

стверджувати, що Конвенція 1952 р. і Протокол 1978 р. стали на багато років 

універсальною основою інституту відповідальності експлуатантів повітряних 

суден і зробили внесок в уніфікацію вимог обов’язкового страхування 

загальних авіаційних ризиків, що включають в себе ризики відповідальності 

перед третіми особами [257, с. 58-69]. 

 

4.2.3. Перспективні напрямки розвитку міжнародно-правової 

регламентації відповідальності експлуатантів повітряних суден 

Автори Римської конвенції 1952 р. мали справу лише з одним видом 

ризиків – ризиками, зумовленими технічним характером авіації, і передбачені 

ними норми стосувались лише цього аспекту загальної проблеми. На час 

укладення цього універсального договору не можна було уявити, що крім 

ризиків, обумовлених технічним характером авіації, можуть виникнути 

ризики іншого типу – ті, які навмисно створюються самими користувачами 

авіації. Тому держави не заклали правового підходу, який міг би забезпечити 

юридичні рішення для подолання таких загроз [544, с. 3]. Терористичний 

напад на США 11 вересня 2001 р. став каталізатором модернізації положень 

Римської конвенції [256, с. 137]. 

Поряд із цими чинниками відсутність сучасного міжнародного договору, 

що встановлював би єдиний режим відповідальності експлуатанта, 

стимулювала ІКАО до його розробки, і в рамках Монреальської 

дипломатичної конференції під егідою ІКАО в 2009 р. було ухвалено 

відповідні важливі міжнародно-правові акти – Конвенцію про відшкодування 

шкоди, заподіяної повітряними суднами третім особам (Конвенція про 

загальні ризики), яка у майбутньому має замінити Римську конвенцію 1952 р. 

[469], а також Конвенцію про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті 

актів незаконного втручання з участю повітряних суден (Конвенція про 

спеціальні ризики) [471]. 
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Конвенції спрямовані на забезпечення захисту інтересів потерпілих 

третіх осіб і надання справедливого відшкодування, а також сприяння 

стабільному розвитку авіаційної галузі [524, с. 23]. В основу змісту конвенцій 

2009 р. покладено той же принцип, що закріплений в Римській конвенції 

1952 р. – принцип матеріальної відповідальності експлуатанта повітряного 

судна за шкоду, заподіяну повітряним судном третім особам [98, с. 52-57]. 

При цьому передбачений Конвенціями 2009 р. суб’єктний склад осіб, що 

несуть відповідальність, обмежений. Згідно з положеннями ст. 1 

«експлуатант означає особу, яка використовує повітряне судно за тієї умови, 

що якщо керування польотом повітряного судна здійснює особа, від якої 

прямо чи опосередковано походить право використовувати це повітряне 

судно, то така особа вважається експлуатантом. Особа вважається такою, що 

використовує повітряне судно у тому разі, коли вона використовує його 

особисто або коли її службовці або агенти використовують повітряне судно в 

рамках своїх службових обов’язків, незалежно від того, чи входить це до 

коло їх повноважень». 

В обох Конвенціях 2009 р. [469; 471] поняття «незаконне втручання» 

визначається через поняття «злочин» з Конвенцій про боротьбу з незаконним 

захопленням повітряних суден 1970 р. та Конвенції про боротьбу з 

незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 р. 

[460]. Відповідно, будь-які зміни до конвенцій 1970 р. і 1971 р. забезпечать 

удосконалення Конвенцій 2009 р.  

Згідно із п. 1 ст. 3 обох Конвенцій 2009 р. експлуатант несе 

відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам, тільки за умови, що ця 

шкода заподіяна повітряним судном, що перебувало в польоті. Шкода, 

заподіяна по причині смерті, тілесного ушкодження і психічного розладу 

підлягає відшкодуванню, як і шкода власності, а також екологічна шкода, що 

підлягає відшкодуванню тією мірою, якою таке відшкодування 

передбачається законодавством держави-учасниці, на території якої було 

заподіяно шкоди [469, с. 2; 471, с. 2]. 
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Об’єктивна відповідальність експлуатанта обмежена, при закріпленні 

винятків, що спрямовані на захист постраждалих осіб [277, с. 97; 586, с. 2]. 

Норми п. 1 ст. 4 обох Конвенцій 2009 р. передбачають, що експлуатант несе 

об'єктивну відповідальність за кожну подію в розмірі, який залежить від ваги 

задіяного повітряного судна: від 750 тис. СПЗ за найменше, дo 700 млн. СПЗ 

за найбільше [469, с. 3; 471, с. 3].  

Однак відповідно до Конвенції про загальні ризики ці межі 

застосовуються лише в тому випадку, якщо експлуатант доведе, що шкода 

заподіяна: а) не через недбалість або іншу незаконну дію або бездіяльність 

його або його службовців чи агентів; або b) виключно через недбалість або 

іншу незаконну дію або бездіяльність іншої особи. В інших випадках 

відповідальність не обмежена [469, с. 6]. 

Згідно зі ст. 10 Конвенції про загальні ризики звільнення від 

відповідальності може бути: (1) повне, якщо шкода заподіяна в (і) результаті 

збройного конфлікту чи громадянських заворушень, або (іі) її причиною є 

або їй сприяли необережність або інша незаконна дія чи бездіяльність 

позивача або потерпілого або (2) часткове – в залежності від ступеню 

необережності чи незаконних дії або бездіяльності позивача чи потерпілого 

(ст. 10). 

Слід також звернути увагу на норму ст. 12, що обмежує джерела права, 

на які може покладатися позивач. Вона передбачає, що будь-який позов про 

відшкодування третім особам шкоди, заподіяної повітряним судном в 

польоті, поданий проти експлуатанта або його службовця чи агента, може 

бути поданий лише відповідно до умов, які передбачені цією Конвенцією, без 

шкоди для визначення кола осіб, що мають право на позов, та їхніх 

відповідних прав.  

Вказане положення покликане перешкоджати позивачеві посилатися на 

інші джерела права, намагаючись обійти положення Конвенції, що 

стосуються відповідальності. Крім того, відповідно до Конвенції власники, 

орендодавці, фінансові установи, що володіють правом власності або застави 
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на повітряне судно, і не є експлуатантами, не несуть відповідальності за 

шкоду згідно з цією Конвенцією або законом будь-якої держави-учасниці 

щодо шкоди третім особам (ст. 13). 

Автори Конвенції про загальні ризики повернули норми Римської 

конвенції 1933 р. про обов’язкове адекватне страхування або забезпечення 

гарантії відповідальності та право держави-учасниці вимагати від іноземного 

експлуатанта надання доказів належного страхування або гарантування. Такі 

вимоги повинні мати недискримінаційний характер, тобто від іноземного 

експлуатанта не може вимагатися більше страхування або гарантування, ніж 

від національного (ст. 9) [469, с. 5-11].  

Слід відзначити, що позови про відшкодування згідно з обома 

Конвенціями 2009 р. можуть бути пред’явлені тільки до суду держави-

учасниці, на території якої було заподіяно шкоду. При цьому в тих випадках, 

коли судові рішення підлягають виконанню в тій державі-члені, в якій 

знаходиться відповідний суд, вони підлягають виконанню також у будь-якій 

державі-учасниці після дотримання формальностей, що вимагаються нею, 

однак в певних зазначених обставинах у визнанні та виконанні судового 

рішення може бути відмовлено [469, с. 9-10; 471, с. 13]. Втім, для багатьох 

людей звернення до суду іншої держави є проблематичним [828].  

Нарешті, зазначимо, що обома Конвенціями 2009 р. встановлено 

дворічний термін позовної давності, а в разі смерті особи, яка несе 

відповідальність, позов про відшкодування шкоди пред'являється до тих, хто 

відповідно до закону представляє її або її майно, з дотриманням положень 

Конвенцій [469, с. 9-10; 471, с. 13]. 

Конвенцію про загальні ризики донині підписали лише 13 держав, 

ратифікували 4, іншим чином приєднались 8. України серед цих держав 

немає [470]. 

Конвенція про спеціальні ризики застосовується до випадків шкоди 

третім особам, заподіяної на території держави-учасниці повітряним судном 

в польоті, яке виконує міжнародний політ, в результаті АНВ (п. 1 ст. 2, п. 1 
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ст. 3). Іншими словами, вона торкається усіх випадків, які не врегульовані 

Конвенцією про загальні ризики.  

Норма ст. 1 Конвенції про спеціальні ризики доповнює встановлене в 

обох Конвенціях 2009 р. визначення експлуатанта таким чином, що 

експлуатант не втрачає свого статусу експлуатанта через те, що інша особа 

скоює АНВ. Саме з метою посилення міжнародно-правових гарантій 

відповідальності експлуатантів повітряних суден ст. 8 – ст. 17 Глави ІІІ цієї 

Конвенції передбачають створення Міжнародного фонду цивільної авіації 

для відшкодування збитків [471, с. 6-9] (далі – «Міжнародний фонд»). Отже, 

автори Конвенції визначили єдиною відповідальною особою за заподіяну на 

поверхні шкоду експлуатанта, відмовившись від визначення в якості 

відповідальних інших осіб. Метою такого підходу було направлення всіх 

позовів до однієї особи, яка, як правило, може більш ефективно використати 

своє право регресу та вимагати компенсації від винної особи [710, с. 7]. 

Обмежуючи відповідальність експлуатанта та встановлюючи межу його 

відповідальності на основі ваги повітряного судна в діапазоні від 750 тис. 

СПЗ для дуже легких повітряних суден до 700 млн. СПЗ для найважчих, 

Конвенція про спеціальні ризики встановлює трирівневу відповідальність 

експлуатанта (на першому рівні (ст. 4) максимальний розмір відповідальності 

становить 0,7 млрд. СПЗ, на другому (ст. 18) – 3 млрд. СПЗ, на третьому 

(відповідно до ст. 23, яка передбачає, що при перевищенні шкодою меж 

відповідальності за ст. 4 і ст. 18, особа, якій заподіяно шкоди, може вимагати 

додаткового відшкодування від експлуатанта) – розмір відповідальності 

експлуатанта є невстановленим. Необмежена відповідальність настає, якщо 

буде доведено, що експлуатант або його службовці сприяли вчиненню АНВ 

діями або бездіяльністю, з наміром заподіяти шкоди або з необережності і з 

усвідомленням того, що в результаті може бути заподіяно шкоди (п. 2 ст. 23). 

При цьому експлуатанта зобов’язано мати обов’язкове страхування 

тільки в межах першого рівня, оскільки відповідальним за виплати другого 

рівня є Міжнародний фонд. У Конвенції відсутній і перелік ризиків що 
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підлягають обов’язковому страхуванню. Проблемою експлуатантів у цьому 

контексті є те, що сплативши значні страхові премії, вони отримують лише 

часткове покриття ризиків заподіяння шкоди, обмежене умовами та 

винятками. 

У Конвенції про спеціальні ризики, однак, не йдеться про 

відповідальність у класичному сенсі цього слова. Можна стверджувати про 

«розподіл витрат на управління ризиками», а не відповідальність в сенсі 

караності; поняття «відповідальність» використовується в Конвенції в 

оперативних статтях для визначення меж відшкодування. В положеннях про 

страхування також йдеться про «відповідальність», проте цього поняття 

немає власне у назві документа [257. С. 250-252; 710]. 

Головними цілями Міжнародного фонду, створення якого передбачене 

ст. 8 Конвенції про спеціальні ризики, є виплата компенсації особам, яким 

заподіяно шкоду на території держави-учасниці, надання фінансової 

підтримки в тих випадках, коли експлуатант з держави-учасниці заподіює 

шкоду на території держави, яка не є учасницею і при ухваленні рішення про 

доцільність надання додаткової компенсації пасажирам, які перебували на 

борту повітряного судна, що задіяне в події. 

Припускається, що експлуатанти зможуть отримати страхування на суму 

межі відповідальності. Якщо страхування не надається або надається тільки 

за ціною, несумісною з подальшим функціонуванням повітряного 

транспорту, Міжнародний фонд може здійснювати виплату компенсації за 

шкоду, за яку експлуатанти несуть відповідальність (ст. 18). При цьому якщо 

причиною шкоди стало чи її заподіянню сприяли дії позивача або 

потерпілого, експлуатант або Міжнародний фонд повністю або частково 

звільняються від відповідальності за виплату компенсації (ст. 20). Внески до 

Міжнародного фонду являють собою обов'язкові суми, які стягуються 

експлуатантами щодо кожного пасажира і кожної тонни вантажу, що 

відправляються міжнародним комерційним рейсом з аеропорту в державі-

учасниці (ст. 12). 



 

297 

 

 

Відповідно до ст. 24 експлуатант має право регресу стосовно будь-якої 

особи, яка вчинила, організувала або фінансувала акт незаконного втручання; 

а також проти будь-якої іншого особи. Аналогічним чином, якщо 

Міжнародний фонд здійснив виплати позивачам, він має право регресу 

стосовно будь-якої особи, яка вчинила, організувала або фінансувала акт 

незаконного втручання; проти експлуатанта і проти будь-якої іншої особи 

(ст. 25). 

Нормами ст. 29 передбачений виключний правовий захист. По суті, 

будь-який позов про відшкодування шкоди третій особі в результаті АНВ 

може бути пред'явлений лише до експлуатанта або Міжнародному фонду 

відповідно до умов та меж відповідальності, передбаченими Конвенцією. До 

жодної іншої особи вимоги про відшкодування такої шкоди третьою особою 

не пред'являються. Однак положення про виключний правовий захист не 

застосовується щодо позову проти особи, яка вчинила, організувала або 

фінансувала акт незаконного втручання. 

Підхід до формування Міжнародного фонду, встановлений у Конвенції 

про спеціальні ризики, викликав критику, бо випадки АНВ все ж наразі 

нечасті, і функціонування Міжнародного фонду буде радше виключенням. 

При цьому у ньому можуть бути акумульовані значні кошти, до 3 млрд. СПЗ 

(п. 2 ст. 18), які не будуть використовуватись. Цей підхід не сприйняли 

представники авіакомпаній, у зв’язку із матеріальними труднощами, з якими 

вони нерідко зіштовхуються [99, с. 132, 134].  

Представники низки держав, зокрема Китаю і Франції, при 

обговореннях в Раді ІКАО також вказали, що проекти Конвенцій 2009 р. не 

забезпечують оптимального захисту потерпілим і не повністю сумісні з усіма 

правовими системами [828]. 

Конвенцію про спеціальні ризики донині підписали лише 11 держав, 

ратифікували 3, іншим чином приєднались 6. Таким чином, його державами-

учасницями стали 9 держав. України серед цих держав немає [472]. 
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Основною причиною неприєднання держав до обох конвенцій 2009 р. 

вважають високі межі відповідальності [524, с. 32]. 

 

4.3. Відповідальність за незаконне втручання в діяльність цивільної 

авіації: питання теорії та практики 

 

4.3.1. Основні етапи розвитку міжнародного співробітництва із 

забезпечення безпеки цивільної авіації 

Як стверджують деякі автори, перші фактично підтверджені захоплення 

і викрадення пасажирських літаків відбулися у Південній Америці. У 1930 р. 

перуанські революціонери захопили літак і під час польоту розкидали 

листівки із закликами до повалення диктатури. В іншому випадку у 1931 р. 

група перуанських військовослужбовців-повстанців, яких переслідували 

урядові війська, захопила на аеродромі в Арекіпа літак «Фоккер Драймотор» 

і змусила пілота летіти до Чилі, де літак і його екіпаж були звільнені. У 1947 

р. сталося перше після війни викрадення, а протягом наступних 15 років 

«повітряне піратство» набирало обертів [74]. 

Закономірно, що становлення й розвиток інституту захисту цивільної 

авіації від актів незаконного втручання («АНВ») проходило під егідою ООН. 

«Це проблема, – відзначали делегати держав при обговоренні в Шостому 

комітеті ООН питань безпеки цивільної авіації на 1831 пленарному засіданні, 

– яка відчувається у всіх частинах світу, і жоден район світу не володіє 

імунітетом проти цього. Безпека ні в чому невинних людей – екіпажу й 

пасажирів, які користуються цим важливим видом транспорту, – повинна 

бути предметом нашої основної турботи» [933]. 

На ХХІV сесії ГА ООН 3.10.1969 р. постійні представники Австрії, 

Аргентини, Бельгії, Бразилії, Домініканської Республіки та низки інших 

держав звернулися з листом на ім’я Генерального секретаря ООН, у якому 

було викладене прохання про включення у порядок денний ХХІV сесії 

ГА ООН пункту під назвою «Повітряне піратство» як важливе й термінове 
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питання. Пізніше цей пункт перейменували наступним чином: 

«Насильницька зміна курсу цивільних літаків у польоті». Також на засіданні 

Шостого комітету в ході ХХІV сесії ГА ООН була висловлена пропозиція 

про включення проблеми «повітряного піратства» до програми Комісії 

міжнародного права. Зміна пункту викликана тим фактом, що більшість 

фахівців у галузі міжнародного повітряного права не сприйняли термін 

«повітряне піратство», закріплений у ст. 15 Женевської конвенції 1958 р. про 

відкрите море [604, с. 11].  

Крім того,12.12.1969 р. була ухвалена резолюція ГА ООН 2551 (ХХІV), 

яка містить заклик до усіх держав ужити заходів для того, щоб їх національні 

законодавства передбачили заходи проти усіх видів незаконного втручання у 

керування літаками за допомогою сили або погрози її застосування, включно 

покарання осіб, які здійснюють такі дії. Резолюція також закликала держави 

надати підтримку ІКАО у справі підготовки й ухвалення конвенції, що 

передбачає покарання осіб, здійснюючих викрадення літаків [936]. 

На жаль, ця резолюція не отримала одноголосного схвалення, тому що 

низка держав наполягала на включенні до неї пункту про те, що положення 

резолюції не торкаються визнаних у міжнародному плані прав та обов’язків 

держав у справі надання окремим особам притулку. Відповідне 

формулювання було внесено у доповідь Шостого комітету ГА ООН, який 

розробляв текст відповідної резолюції. В той же час якраз резолюція 2551 по 

суті вирішила долю Токійської конвенції про злочини та деякі інші дії, скоєні 

на борту повітряного судна 1963 року, яка вступила в силу 4 грудня 1969 

року.  

У свою чергу РБ ООН 9.09.1970 р. шляхом одноголосно ухваленої 

Резолюції 286 висловила стурбованість з приводу того, що випадки 

насильницького викрадення цивільних літаків продовжували частішати, і 

закликав «негайно звільнити усіх без виключення пасажирів й членів 

екіпажу, затриманих в результаті викрадення літаків та іншого втручання у 

міжнародні повітряні польоти» [944]. 
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Наступна сесія ГА ООН 25.11.1970 p. прийняла Резолюцію 2645 (ХХV), 

у якій висловлювалася серйозна стурбованість щодо актів захоплення літаків 

у повітрі та інших видів злочинного втручання у польоті цивільної авіації. ГА 

ООН засудила «без будь-яких винятків усякі акти захоплення літаків у 

польоті чи інше втручання у польоті цивільної авіації, будь вони внутрішні 

чи міжнародні за місцем вильоту». Державам пропонувалося вжити усі 

належні заходи для недопущення здійснення чи для придушення таких актів 

та передбачити судове переслідування й покарання винних у їх скоєнні» 

[937]. Важливо, що Резолюція також закликала усі держави надати всебічну 

підтримку ІКАО у напрямку розробки й координації заходів боротьби з 

актами незаконного втручання у діяльність цивільної авіації [93, с. 142-143]. 

Аналогічні заклики містяться у Рішенні РБ ООН S/10705 від 

20.06.1972 р., в якому держави, серед іншого, до розширення й активізації 

спільних міжнародних зусиль й заходів відповідно до зобов’язань згідно з 

Статутом ООН з метою забезпечення максимальної безпеки й надійності 

міжнародної цивільної авіації [518]. 

У 1976-1977 рр. ГА ООН була змушена знову звернутися до питання 

забезпечення захисту цивільної авіації від АНВ. У рішеннях РБ ООН, в 

резолюції ГА ООН від 4.11.1977 р. особливо підкреслювалося, що будь-які 

спільні чи «індивідуальні» заходи боротьби, які вживають держави, повинні 

відповідати принципам й цілям Статуту ООН, резолюціям ООН, деклараціям 

й конвенціям, і повинні здійснювати без шкоди суверенітету чи 

територіальної цілісності будь-якої держави у співробітництві з ООН та 

ІКАО [938].  

Причиною стала одностороння акція Ізраїлю в угандійському аеропорту 

Ентеббе, пов’язана зі звільненням заручників, захоплених терористами на 

борту судна авіакомпанії «Ер Франс» 27.07.1976 р. [589, с. 68].  

Першим кроком міжнародно-правової регламентації боротьби з АНВ у 

діяльність цивільної авіації по лінії ІКАО була розробка Конвенції про 

правопорушення й деякі інші акти, вчинені на борту повітряного судна, 
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підписаної у 1963 р. в Токіо. В 1969 р. Юридичний комітет ІКАО створив 

спеціальний підкомітет у складі 13 представників (в подальшому – Комітет з 

незаконного втручання), який у тому ж році прийняв рішення про підготовку 

спеціальної міжнародної угоди з боротьби з викраденням повітряних суден. 

У лютому-березні 1970 р. проект майбутньої конвенції був переданий на 

розгляд сесії Юридичного комітету ІКАО [651]. 

Влітку 1970 р. у Монреалі за клопотанням низки держав ХVІІ 

(надзвичайна) сесія ІКАО обговорила питання про забезпечення безпеки 

цивільної авіації шляхом запобігання здійсненню нових злочинних дій, які 

можуть загрожувати безпеці повітряного польоту та шляхом карного 

переслідування карних осіб. Сесія також вирішила скликати міжнародну 

конференцію для розробки шляхів міжнародно-правової боротьби з 

захопленням повітряних суден, визнавши тим самим необхідність широкого 

міжнародного співробітництва в інтересах безпеки міжнародного цивільного 

повітряного транспорту [920]. 

Рішення Асамблеї ІКАО до певної міри визначили позиції держав на 

Гаазькій дипломатичній конференції, яка проходила у грудні 1970 р. в Гаазі 

(Нідерланди) за участю делегацій з 76 держав і завершилась ухваленням 

Гаазької конвенції про боротьбу з незаконними захопленнями повітряних 

суден [462]. 

В подальшому Юридичний комітет ІКАО у своїх резолюціях, наприклад 

в Резолюції А-17-7, підкреслював необхідність уточнення існуючих правил 

видачі злочинців, для того щоб напади на міжнародну цивільну авіацію, які 

мають кримінальний характер, розглядалися як дії, за здійснення яких 

винуваті підлягали б видачі. Причому, як ми бачимо, знову виникала 

проблема так званої «конкуруючої юрисдикції», тому що не вказувалася 

держава, яка може в першу чергу претендувати на видачу їй злочинця [656].  

В ході чергової ХVІІІ сесії Асамблеї ІКАО, в якій вперше як член 

організації брала участь радянська делегація, були ухвалені дві резолюції 

Асамблеї. Перша з них, Резолюція А-18-9, закликала держави до участі у 
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роботі майбутньої дипломатичної конференції у Монреалі з розроблення 

конвенції про акти незаконного втручання у діяльність цивільної авіації, 

інших ніж незаконне захоплення, на основі проекту, який був підготовлений 

до того часу Юридичним комітетом ІКАО [657]. 

Друга, Резолюція А-18-10, як і ухвалені Радою ІКАО у 1969 р. резолюції 

А-17-10, А-17-12, А-17-15, стосувалася посилення національних заходів з 

боротьби з АНВ у діяльність цивільної авіації [658]. Тим самим виключалося 

виникнення можливих суперечностей між рекомендаціями Додатку 9 до 

Чиказької конвенції 1944 р. і національними правилами про ретельніший 

огляд пасажирів на повітряному транспорті, про особливі заходи стосовно 

безпеки аеропортів. 

У Монреалі з 8 по 23 вересня 1971 р. у приміщеннях штаб-квартири 

ІКАО відбулася дипломатична конференція, що закінчилася підписанням 

Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки 

цивільної авіації [460]. 

У 1972 р. Рада ІКАО прийняла резолюцію, яка передбачає так звані 

«спільні дії» в рамках ІКАО. Після цього Данія, Фінляндія, Норвегія і Швеція 

розробили проект конвенції «Про санкції проти держав, які не вживають 

відповідні заходи з боротьби з АНВ у діяльність цивільної авіації». Цей 

проект надалі розглядався на дипломатичній конференції у Римі в 1973 р. на 

надзвичайній 20-й сесії Асамблеї ІКАО, але не отримав підтримку. 

Паралельно важливі ініціативи СРСР в ІКАО були спрямовані на включення 

до положень Гаазької та Монреальської конвенцій принципу «переважної 

юрисдикції» держави реєстрації повітряного судна. 

Радянський проект протоколу до Гаазької конвенції, який передбачав 

обов’язкову видачу злочинця державі реєстрації повітряного судна, за 

винятком тих випадків, коли злочинець є громадянином тієї держави, на 

території якої він опинився, був винесений на розгляд сесії підкомітету 

Юридичного комітету ІКАО у 1972 р. та сесії Юридичного комітету у 1973 р. 
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Попри те, що радянський проект не був ухвалений, він викликав 

схвалення низки держав-учасниць ІКАО, що негайно позначилося на 

внесенні деяких положень даного проекту до Резолюції 22-ї сесії ІКАО у 

1972 р. [539]. 

Наступним важливим кроком у розвитку інституту безпеки цивільної 

авіації стало ухвалення в ході Міжнародної конференції з повітряного права, 

яка відбулася в Монреалі у лютому 1988 р., Додаткового протоколу про 

боротьбу з незаконними актами насилля в аеропортах, які обслуговують 

міжнародну цивільну авіацію до Монреальської конвенції [793]. 

Подальших прогрес у міжнародно-правовому регулюванні був 

спричинений необхідністю реакції на нові виклики, зумовлені використанням 

цивільної авіації для вчинення терористичних актів. Події 11 вересня 2001 р., 

які шокували увесь світ, стали «каталізатором ревізії» інституту безпеки 

цивільної авіації, що склався у другій половині ХХ століття. Ухвалення 

Декларації про невідповідне використання цивільної авіації у якості зброї 

знищення та про інші терористичні акти, що зачіпають цивільну авіацію 

(Резолюція А33-1) на 33-ій сесії Асамблеї ІКАО у жовтні 2001 р. [521], стало 

відправним пунктом багаторічної кропіткої роботи з удосконалення правових 

засобів боротьби проти незаконного втручання у діяльність цивільної авіації. 

Також задля виконання рішень Конференції з авіаційної безпеки на рівні 

міністрів, що відбулася у лютому 2002 р., Радою ІКАО був розроблений і 

ухвалений План дій ІКАО в галузі авіаційної безпеки [659].  

Крім того, на підставі досліджень Секретаріату була підготовлена 

спеціальна доповідь, присвячена правовому аналізу практики застосування 

державами-членами ІКАО п’яти діючих конвенцій (включаючи Конвенцію 

про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення 1991 р. 

– прим. автора), які регламентують правові засоби боротьби з АНВ у 

діяльність цивільної авіації, а також рекомендаціям щодо усунення існуючих 

правових прогалин, таким як боротьба з новими загрозами безпеці цивільної 

авіації [646].  
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Рада ІКАО 7.12.2001 р. прийняла поправку 10 до Додатка 17 до 

Чиказької конвенції «Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів 

незаконного втручання», яка містить САРП, спрямовані на забезпечення 

авіаційної безпеки цивільної авіації. Дана поправка стала застосовуватись з 

1.07.2002 р. В Додаток 17 були включені витримки з усіх технічних вимог з 

інших додатків і відповідних правил, що відносяться до даного питання у 

документах PANS («Правила аеронавігайного обслуговування. Правила 

польотів та обслуговування повітряного руху» і «Правила аеронавігайного 

обслуговування. Здійснення польотів повітряних суден») [362]. У підсумку, в 

одному документі були об’єднані всі САРП і правила, які відносяться до 

питання безпеки [189, с. 79]. Водночас, зауважимо, що при цьому лише у 

восьмій редакції Додатку 17 до Чиказької конвенції 1944 р. з’явилось 

визначення та перелік актів незаконного втручання, які розуміються як акти 

або спроби вчинення актів, що створюють загрозу безпеці цивільної авіації та 

повітряного транспорту [361, с. 12]. 

Не меш важливу роль відіграли результати опитування держав-членів 

ІКАО, ініційованого Радою ІКАО в рамках 173-ої сесії у грудні 2004 р. 

Величезна підтримка з боку держав-членів ІКАО дозволила Раді ІКАО на 

своїй наступній спеціальній сесії у листопаді 2005 р. ухвалити рішення про 

створення спеціальної дослідницької групи у складі Секретаріату для 

підготовки правового дослідження, присвяченого проблемам боротьби з 

новими й виникаючими загрозами у галузі цивільної авіації. 

Результатом плідної роботи дослідницької групи стала спеціальна 

доповідь, представлена на 180-ій сесії Ради ІКАО у березні 2007 р. Зокрема 

дослідницька група рекомендувала розширити перелік протизаконних дій, які 

можуть кваліфікуватися як АНВ у діяльність цивільної авіації. Йшлося 

насамперед про криміналізацію незалежно від мотиву наступних 

протизаконних дій: а) використання цивільних повітряних суден у якості 

зброї; б) використання цивільних повітряних суден для незаконного 

поширення біологічних, хімічних й ядерних речовин; в) напад на цивільну 
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авіацію з використанням біологічних, хімічних й ядерних речовин; г) дії з 

організації та/або керівництва здійсненням злочинів, передбачених діючими 

конвенціями; д) навмисний внесок у здійснення злочинів. Крім того, були, 

зокрема, розглянуті питання поширювального трактування юрисдикції 

держав стосовно АНВ, а також необхідність розробки правових моделей, 

запобігаючи недисциплінованій поведінці пасажирів на борту повітряного 

судна [835]. 

Виходячи з рекомендацій дослідницької групи Рада ІКАО на 10-му 

засіданні в ході 180-ої сесії 7.03.2007 р. приймає рішення про створення 

Спеціального підкомітету Юридичного комітету [515]. Результатом 

діяльності Спеціального підкомітету стала підготовка двох проектів для 

внесення поправок до Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням 

повітряних суден 1970 р. й Конвенції про боротьбу з незаконними актами, 

спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 р., з метою забезпечення 

безпеки цивільної авіації від нових й виникаючих загроз. У подальшому у 

вересні 2009 р. Юридичний комітет під час своєї 34-ої сесії схвалив ці 

проекти консенсусом, а Рада ІКАО своїм рішенням на 60-му засіданні в ході 

188-ої сесії дала згоду на проведення у 2010 р. у Пекіні (Китай) 

дипломатичної конференції для завершення роботи над даними проектами та 

їхнім ухваленням [516]. 

 

4.3.2. Конвенційні моделі боротьби з актами незаконного втручання 

у діяльність цивільної авіації 

Активізація зусиль ООН, ІКАО та інших міжнародних інституцій із 

розробки міжнародно-правової моделі захисту цивільної авіації від актів 

незаконного втручання в її діяльність дала практичні результати. У 1963 р. в 

Токіо (Японія) була підписана Конвенція про правопорушення й деякі інші 

акти, вчинені на борту повітряного судна (Токійська конвенція) [478]. 

Токійська конвенція стала першою спробою міжнародної спільноти ухвалити 
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кодифікований міжнародно-правовий акт, що стосувався би правопорушень 

та деяких інших діянь, вчинених на борту цивільних повітряних суден [760]. 

Норма ст. 1 Токійської конвенції вперше у міжнародно-правовій 

практиці встановила, що під актами незаконного втручання потрібно 

розуміти: 

а) кримінальні злочини; 

б) дії, які можуть загрожувати або загрожують підтриманню належного 

порядку й дисципліни на борту, незалежно від того, чи є вони злочинами чи 

ні [601]. 

Крім того, у ст. 11 Токійської конвенції вперше було надане визначення 

«незаконного захоплення повітряного судна», одного з найпоширеніших 

видів АНВ [55, с. 55-58], під яким у Конвенції 1963 р. розуміють дії особи, 

яка знаходиться на борту і незаконно здійснює з допомогою сили чи загрози 

силою акт втручання, захоплення, чи інше злочинне використання керування 

повітряним судном у польоті, або робить спробу таких дій.  

Важливим для практики боротьби з АНВ стало введення поняття 

«повітряне судно, що знаходиться у польоті». Згідно із п. 2 ст. 5 Токійської 

конвенції повітряне судно вважається таким, що знаходиться у польоті, «у 

будь-який час з моменту, коли всі його зовнішні двері зачинені після 

завантаження, і до моменту, коли будь-які з цих дверей будуть відчинені для 

вивантаження» [478]. 

Розв’язуючи проблеми юрисдикції над правопорушеннями, про які 

йдеться у Токійській конвенції, норма її ст. 3 передбачає, що держава 

реєстрації повітряного судна є правомочною здійснювати юрисдикцію 

стосовно правопорушень і дій, скоєних на його борту. Кожна договірна 

держава має вживати таких заходів, які можуть бути необхідні для 

встановлення її юрисдикції як держави реєстрації щодо правопорушень, 

вчинених на борту повітряного судна, занесеного в реєстр такої держави. 

Коли повітряне судно пролітає над територією держави, в реєстру якої 

воно не належить, правопорушення на борту підлягають конкурентній 
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юрисдикції держави прапора та цієї держави. Згідно з дослідженням Б. Ченга, 

у багатьох випадках юрисдикція держави реєстру повинна поступатися 

юрисдикції держави, на території якої знаходиться літак [430, с. 69].  

Норма ст. 4 Токійської конвенції передбачає, що держава, яка не є 

державою реєстрації, не може чинити перешкод повітряному судну, що 

знаходиться в польоті, з метою здійснення своєї кримінальної юрисдикції 

щодо вчиненого на борту правопорушення, за винятком випадків, коли: 

а) правопорушення створює наслідки на території такої держави; 

b) правопорушення було скоєно громадянином або щодо громадянина 

такої держави, або особою, яка постійно проживає в ній, або щодо цієї особи; 

c) правопорушення спрямоване проти безпеки такого держави; 

d) правопорушення полягає в порушенні будь-яких законів або правил, 

що відносяться до польоту або маневру повітряного судна при вторгненні в 

межі території такої держави; 

e) здійснення юрисдикції є необхідним для забезпечення виконання 

будь-якого зобов'язання такої держави за багатостороннього міжнародною 

угодою [478]. Причина такого обмеження, на думку Дж. Фіцджеральда, 

зумовлена метою забезпечення безпеки повітряної навігації [588, с. 195]. 

Водночас, переліку злочинів Токійська конвенція не містить [953, с. 716]. 

Таким чином, норма ст. 3 Токійської конвенції встановлює принцип 

«закону прапора», який дозволяє державі реєстрації здійснювати юрисдикцію 

щодо подій на борту повітряного судна. Однак ст. 4 містить стільки винятків, 

що юрисдикцію здебільшого здійснює держава, над територією якої 

пролітало відповідне повітряне судно. Відповідно, передбачений ст. 3 

принцип стає допоміжним принципом. Виключна юрисдикція держави 

прапора встановлена лише для тих випадків, коли повітряне судно пролітає 

над відкритим морем або суходільними територіями, які не належать жодній 

державі [616]. 

Також у Главі ІІІ Токійської конвенції вперше у міжнародному 

повітряному праві були урегульовані повноваження командира повітряного 
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судна з запобігання або припинення спроби незаконних дій, які загрожують 

безпеці польоту. Права, надані командиру, є дуже широкими [630, с. 

140].Оскільки деякі дії, вчинені на борту повітряного судна, можуть 

загрожувати безпеці повітряного судна, особам та майну на борту або 

можуть заподіяти шкоди порядку та дисципліні на борту, командири 

повітряних суден та інші особи мають повноваження запобігати вчиненню 

таких дій та доставляти відповідну особу до відповідного органу [631, с. 140].  

Так, відповідно до п. 1 ст. 6, якщо командир повітряного судна має 

достатні підстави вважати, що особа вчинила або готується вчинити на борту 

судна правопорушення або діяння, передбачене Конвенцією, він може 

застосувати до такої особи розумні заходи, включаючи запобіжні заходи, 

необхідні для: 

а) забезпечення безпеки повітряного судна або осіб чи майна, які 

перебувають на борту; або 

b) підтримання порядку і дисципліни на борту; або 

с) отримання можливості передати таку особу компетентній владі або 

висадити її у відповідності до положень Конвенції. 

При цьому командир повітряного судна може зажадати або дозволити 

іншим членам екіпажу надати йому допомогу і може просити або дозволити 

пасажирам надати йому допомогу для примусу щодо будь-якої особи, яку він 

зобов'язаний примусити до певних дій чи утримання від дій. 

Згідно з п. 2 ст. 6 командир повітряного судна, якщо він має розумні 

підстави вважати, що особа, яка знаходиться на борту повітряного судна, 

готується до злочинної дії, що загрожує безпеці повітряного судна, то має 

право вимагати від членів екіпажу повітряного судна адекватних дій з 

припинення злочинних дій. Командир повітряного судна може звернутися з 

проханням до пасажирів надати допомогу в разі подібних дій. Дуже 

важливими є положення ст. 10, спрямовані на захист командира повітряного 

судна, членів екіпажу, пасажирів, а також власників чи експлуатантів 

повітряного судна. Згідно з цією статтею конвенції зазначені особи не будуть 
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притягатися до будь-якого судового розгляду з приводу поводження з 

особою, яка чинить неправомірні дії на борту повітряного судна [478, с. 220]. 

При цьому поняття «розумні підстави» надає командиру повітряного судна 

певну свободу розсуду і не вимагає доведення правильності його рішень 

[631, с. 140].  

Для гарантування того, що командира повітряного судна не буде 

притягнуто до відповідальності у зв’язку із можливою помилкою, норми 

ст. 10 Конвенції передбачають імунітет командира повітряного судна з 

приводу поводження з особою, щодо якої було вжито заходів відповідно до 

Конвенції [478]. У справі Zervignon v. Piedmont Aviation Inc., що розглядалась 

судом в США, він постановив, що дії командира літака з висадки пасажира 

були повністю виправданими, адже пасажир заявив, що планує викрасти 

літак. Суд констатував, що командир «не мав спокушати долю і чекати, доки 

перспектива викрадення літака стане реальністю» [977; 879, с. 302]. 

На жаль, Токійська конвенція має низку недоліків. Зокрема, вона 

поширюється лише на злочини, вчинені на борту повітряного судна [249]. 

Крім того, згідно із ст. 2 Конвенції вона не поширюється на злочини 

політичного характеру або злочини, що базуються на расовій чи релігійній 

дискримінації. Тим самим Токійська конвенція привнесла в інститут безпеки 

цивільної авіації «хронічну хворобу політичної доцільності».  

Глава V Токійської конвенції передбачає, що будь-яка договірна держава 

буде брати під варту або вживати інших заходів, що забезпечують 

затримання будь-якої особи, підозрюваної у скоєнні незаконного захоплення 

повітряного судна, і будь-якої прийнятої нею особи. Утримання під вартою 

та інші заходи будуть здійснюватися відповідно до законодавства такої 

держави, але можуть тривати тільки протягом часу, розумно необхідного для 

забезпечення проведення будь-якого кримінального процесу або процедури 

видачі. Положення глави V Токійської конвенції стали по суті правовою 

основою для практики так званої «конкуруючої юрисдикції» щодо АНВ, 

тобто виникнення ситуацій, коли одночасно кілька держав заявляють, що 
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вони поширюють свою юрисдикцію стосовно конкретного АНВ [55 с. 108-

110]. 

Конвенція не забезпечує повною мірою адекватне реагування на загрозу 

для цивільної авіації, якою являють собою викрадення повітряних суден. У 

відповідний період кількість викрадень збільшувалася, а деякі держави, 

наприклад Куба, все частіше ставали безпечним притулком для викрадачів, 

які, перебуваючи в цих державах, могли уникнути покарання.  

Це підкреслило головну слабкість Токійської конвенції. Вона не 

визначала викрадення терористичним актом і не поклала на договірні 

держави зобов'язань щодо забезпечення притягнення до кримінальної 

відповідальності [648; 630, с. 119]. 

Токійська конвенція набула чинності у 1969 р. Україна приєдналась до 

неї у 1987 р. [176]. Наразі сторонами Токійської конвенції є 186 держав [907]. 

У подальшому в 2014 р. ухвалено Протокол, що змінює Конвенцію про 

злочини та деякі інші акти, що здійснюються на борту повітряних суден 

(Монреальський протокол). Чи не найбільш очікувана новела, встановлена 

Монреальським протоколом – перехід юрисдикції держави щодо злочинів та 

інших незаконних актів на борту повітряного судна від держави реєстрації до 

держави експлуатанта повітряного судна, якщо вони не співпадають (ст. 2 

Монреальського протоколу) [803]. Справа в тому, що норма про прив’язку 

юрисдикції до місця реєстрації повітряного судна за сучасних умов, коли 

більшість повітряних суден експлуатуються на підставі лізингу в державах, 

які не є державами реєстрації, давно втратила актуальність, більше того – 

стала гальмом для розвитку міжнародного повітряного права [249].  

Крім того, Протокол містить норми про повноваження співробітників 

служби безпеки на борту, норми, що стосуються таких питань, як проведення 

консультацій та координація між державами, передбачає право вимагати 

відшкодування шкоди відповідно до національного законодавства, 

спричиненої затриманням чи висадкою можливого правопорушника. 
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Завдяки цьому Протокол має підвищити потенціал держав в сенсі 

припинення зростання кількості та зниження ступеня серйозності випадків 

недисциплінованої поведінки на борту повітряних суден, сприятиме 

посиленню співпраці між ними [297, с. 1].  

Монреальський протокол 2014 р. набрав чинності 1.01.2020 р. після того, 

як його державами-учасницями стала 22-га держава (України серед держав-

учасниць Монреальського протоколу немає) [804].  

Після низки політично мотивованих викрадень літаків терористами у 

1960-х рр. міжнародна спільнота під егідою ІКАО вирішила спільно 

працювати над запобіганням або боротьбою проти таких дій [317, с. 31]. 

Виходячи із цих обставин та недоліків Токійської конвенції, ХVІ сесія 

Асамблеї ІКАО, яка відбувалася в Буенос-Айресі у вересні 1968 р., вперше 

ухвалила спеціальну резолюцію (Резолюцію А16-37) про незаконне 

захоплення цивільних повітряних суден.  

Були відзначені, зокрема, недоліки положень глави V Токійської 

конвенції, яка регламентувала права та обов’язки держав щодо розслідування 

правопорушень на борту повітряного судна, переслідування особи, що їх 

скоїла та процедуру видачі цієї особи зацікавленій державі, а також 

закликала всіх держав-учасниць не створювати спірних ситуацій, пов’язаних 

з явищем «конкуруючої юрисдикції». Крім того, Рада ІКАО згідно з 

резолюцією розпочала вивчати питання про вживання заходів щодо боротьби 

з незаконним захопленням цивільних повітряних суден [652]. 

У результаті підготовчої роботи у 1970 р. у Гаазі (Нідерланди) була 

укладена Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних 

суден (Гаазька конвенція). Згідно зі ст. 1 Гаазької конвенції будь-яка особа на 

борту повітряного судна, яке знаходиться у польоті, вчиняє злочин, якщо 

вона: а) незаконно, шляхом насильства, загрози застосування насильства чи 

будь-якою іншою формою залякування захоплює повітряне судно або 

здійснює над ним контроль, або намагається здійснити будь-які такі дії; б) є 
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співучасницею особи, яка здійснює або намагається здійснити будь-яку таку 

дію.  

На держави-учасниці Гаазької конвенції покладено наступні основні 

обов’язки:  

– застосовувати щодо передбаченого Конвенцією АНВ суворі заходи 

покарання (ст. 2); 

– вживати необхідних заходів для встановлення своєї юрисдикції над 

таким АНВ та будь-якими іншими актами насильства щодо пасажирів або 

екіпажу, скоєними можливим злочинцем у зв'язку з таким АНВ, в наступних 

випадках: 

а) коли АНВ скоєне на борту повітряного судна, зареєстрованого в цій 

державі; 

b) коли повітряне судно, на борту якого скоєне АНВ, здійснює посадку 

на її території і підозрюваний у скоєнні злочину ще знаходиться на борту; 

с) коли АНВ скоєне на борту повітряного судна, зданого в оренду без 

екіпажу орендареві, основне місце діяльності якого або, якщо він не має 

місця діяльності, постійне місцеперебування якого знаходиться в цій 

державі; 

d) у разі, коли правопорушник перебуває на території держави і вона не 

видає його іншій державі відповідно до договору про видачу (ст. 4); 

– якщо обставини того вимагають, брати під варту злочинця або 

можливого злочинця, який перебуває на території держави або вживати 

інших заходів, що забезпечують його присутність, а також негайно 

проводити попереднє розслідування фактів (ст. 6); 

– надавати іншим державам-учасницям Конвенції найбільш повну 

правову допомогу в зв'язку з кримінально-процесуальними діями, вжитими 

щодо АНВ (ст. 10); 

– сповіщати Раду ІКАО про АНВ і надавати інформацію про: а) 

обставини злочину; b) дії, проведені для відновлення законного контролю 
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над повітряним судном; c) заходи, вжиті стосовно осіб, які вчинили незаконні 

дії (ст. 11) [462]. 

Найбільш вагомим здобутком авторів Гаазької конвенції є встановлення 

правового принципу aut dedere aut judicare («або видай, або піддай суду»), 

який передбачає застосування державами механізмів або екстрадиції, або 

кримінального переслідування [631, с. 142]. Відповідно до нього, як це 

передбачено Конвенцією, кожна держава зобов'язана передати справу своїм 

компетентним органам для цілей кримінального переслідування, якщо вона 

не видає злочинця або можливого злочинця, який опинився на її території, 

іншій державі (ст. 7). 

До новацій Гаазької конвенції слід також віднести положення ст. 5, яка 

зобов’язує держави, що створюють спільні повітряно-транспортні 

експлуатаційні агентства або міжнародні експлуатаційні агентства, визначати 

державу, яка буде здійснювати свою юрисдикцію стосовно АНВ [462]. 

Таким чином, Конвенція закріпила визначення поняття викрадення 

повітряного судна та зобов’язала держави піддавати винних осіб суворим 

покаранням, які б відповідали покаранням за тяжкі злочини. Вона поклала на 

держави зобов'язання або переслідувати, або екстрадувати злочинців, тим 

самим закриваючи «безпечні» для злочинців держави, такі як Куба. Гаазька 

конвенція мала успіх, оскільки вона усунула деякі прогалини Токійської 

конвенції, і з 1971 р. відбулося помітне скорочення кількості викрадень.  

Гаазька конвенція містить звід правил, спрямований на те, щоб 

терористи не залишилися безкарними. Вона всебічна настільки, наскільки це 

було можливо в тогочасних обставинах на міжнародній арені [954, с. 138]. 

Однак недоліки Гаазької конвенції полягають в тому, що вона охоплює лише 

події на борту судна, положення щодо видачі не виправляють повною мірою 

недоліки Гаазької конвенції [410, с. 231]. Гаазька конвенція набула чинності 

у 1971 р. і того ж року ратифікована Україною [245]. Наразі в ній беруть 

участь 185 держав, з-поміж яких і Україна (з 1972 р.) [463]. 
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Новацією у напрямку посилення захисту безпеки міжнародних 

повітряних перевезень стала укладена в 1971 р. Конвенція про боротьбу з 

незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 

(Монреальська конвенція) [460]. Монреальська конвенція стала наступним 

після Гаазької конвенції кроком на шляху розвитку міжнародно-правового 

регулювання боротьби проти АНВ завдяки криміналізації низки нових АНВ 

[631, с. 144]. Монреальська конвенція встановлює систему заходів боротьби 

зі злочинами, спрямованими проти повітряних суден, включаючи до неї 

здебільшого дії, вчиненими на землі, які можуть загрожувати повітряному 

судну в польоті, і вимагає від держав вживати практичних заходів для 

запобігання таким злочинам [585, с. 523-524]. Розширений перелік 

незаконних і навмисних дій, що підпадають під поняття АНВ, визначений в 

ст. 1 Монреальської конвенції: 

«1. Будь-яка особа вчиняє злочин, якщо вона незаконно та навмисно 

чинить наступні дії:  

а) здійснює акт насильства в стосунку до особи, що знаходиться на борту 

повітряного судна в польоті, якщо такий акт може загрожувати безпеці цього 

повітряного судна, або  

б) руйнує повітряне судно, що знаходиться в експлуатації, або заподіює 

йому пошкодження, які можуть вивести його з ладу або можуть загрожувати 

його безпеці в польоті, або  

в) розміщує або чинить дії, що призводять до розміщення на повітряне 

судно, що знаходиться в експлуатації, будь-яким чином пристрою або 

речовини, що може зруйнувати таке повітряне судно або спричинити йому 

пошкодження, що може загрожувати його безпеці в польоті, або  

г) руйнує або пошкоджує аеронавігаційне обладнання або втручається в 

його експлуатацію, якщо будь-який такий акт може загрожувати безпеці 

повітряних суден в польоті, або  

д) повідомляє свідомо неправдиві відомості, створюючи тим самим 

загрозу безпеці повітряних суден в польоті. 
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2. Будь-яка особа також здійснює злочин, якщо вона:  

а) спробує здійснити будь-який зі злочинів, згаданих в п. І статті, або  

б) є співучасником особи, яка здійснює чи пробує здійснити будь-який 

такий злочин» [460]. 

Ймовірність загрози безпеці повітряного судна в польоті є невід’ємною 

частиною actus reus, об’єктивної сторони злочину, за відсутності якої акт 

насильства сам по собі не становить правопорушення, передбачене 

Монреальською конвенцією. Іншими словами, Конвенція містить норми про 

покарання не просто за акт насильства, а за акт насильства, який може 

загрожувати безпеці польоту. Цей універсальний договір спрямований, таким 

чином, на захист авіаційної безпеки [631, с. 145]. 

Одною з основних переваг Конвенції стала криміналізація дій осіб на 

борту, які беруть участь у терористичних актах проти цивільної авіації [648]. 

Важливим нововведенням став п. «в» ст. 2 з визначенням поняття «повітряне 

судно, що знаходиться в експлуатації», згідно з яким «повітряне судно 

вважається таким, що знаходиться в експлуатації, з початку передпольотної 

підготовки повітряного судна наземним персоналом або екіпажем для 

конкретного польоту і до завершення 24 годин після будь-якої посадки» 

[460]. 

Таким чином було значно розширено сферу дії Конвенції [648]. Варто 

зауважити, що оскільки поняття «в експлуатації» є ширшим, ніж поняття «в 

польоті», знищення або пошкодження повітряного судна в експлуатації не 

обов'язково загрожує безпеці його польоту, оскільки політ, можливо, не буде 

розпочато або може бути припинено. Тим не менш, навіть у цих випадках 

вказані правопорушення все ще становлять серйозну загрозу безпеці авіації в 

цілому [631, с. 146]. 

Принципи Монреальської конвенції здебільшого аналогічні до тих, що 

закріплені у Гаазькі конвенції. Зокрема, як і останньою, держави-учасниці 

зобов’язано вживати таких заходів, які можуть виявитися необхідними, щоб 

встановити свою юрисдикцію над злочином в наступних випадках: 
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а) коли злочин скоєно на території цієї держави; 

b) коли злочин скоєно на борту або щодо повітряного судна, 

зареєстрованого в цій державі; 

с) коли повітряне судно, на борту якого скоєно злочин, здійснює посадку 

на її території, і підозрюваний у скоєнні злочину ще знаходиться на борту; 

d) коли злочин скоєно на борту або щодо повітряного судна, зданого в 

оренду без екіпажу орендареві, основне місце діяльності якого або, якщо 

орендар не має такого місця діяльності, постійне місцеперебування якого 

знаходиться в цій державі; 

е) у випадку, коли правопорушник знаходиться на її території і вона не 

видає його іншій державі відповідно до договору про видачу (ст. 4) [460]. 

У цілому, норми Монреальської конвенції покладають на держави 

обов’язки, аналогічні до передбачених у Гаазькій конвенції.
 

Крім того, варто додати, що згідно з Монреальською конвенцією (ст. 10) 

держави відповідно до міжнародного права і національного законодавства 

прагнутимуть вживати усіх практично здійсненних заходів (англ. shall 

endeavour to take all practicable measure) з метою запобігання злочинам, 

передбаченим Конвенцією [460]. Дане формулювання можна оцінити як 

неконкретне і таке, що не покладає на держави достатньо жорсткі 

зобов’язання, зазвичай передбачене подібними міжнародними договорами. І 

в цілому в Конвенції не передбачена відповідальність держав за авіаційну 

безпеку.  

Монреальська конвенція набула чинності у 1973 р. і того ж року 

ратифікована Україною [246]. Наразі в ній беруть участь 188 держав [461]. 

Ухвалення у 1988 р. Додаткового протоколу до Монреальської конвенції 

про боротьбу з незаконними актами насилля в аеропортах, які обслуговують 

міжнародну цивільну авіацію [793], було зумовлене зміною тактики 

терористичних груп, які зосереджувались не на захопленні або знищенні 

повітряних суден, а на заподіянні смерті та серйозних травм якомога більшій 

кількості осіб в терміналах аеропортів [456, с. 734-735]. Зокрема, у травні 
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1972 р. члени ліворадикальної організації «Японська Червона Армія», 

застосувавши автоматичну зброю та ручні гранати, вбили або поранили 

понад 100 осіб в аеропорту «Лод» у Тель-Авіві. У серпні 1982 р. вірменська 

терористична організація здійснила вибух бомби та застосувала вогнепальну 

зброю в аеропорту Анкари, убивши 9 та поранивши 92 особи. У липні 1983 р. 

члени тієї ж організації розмістили бомбу поблизу офісу Turkish Airlines в 

паризькому аеропорті «Орлі», внаслідок чого загинули або поранені близько 

150 осіб. У грудні 1985 р. палестинською терористичною організацією «Aбу 

Нiдaль» було здійснено узгоджені атаки в аеропортах Риму та Відня. 

Більшість нападників було знищено поліцією, але перед цим їм вдалося 

вбити 20 та поранити 140 осіб [939, с.39]. 

Через ці та інші подібні події Протоколом 1988 р. внесено новий п. 1-bis 

до ст. 1 Монреальської конвенції у наступній редакції: «Будь-яка особа скоює 

злочин, якщо вона незаконно і навмисно з використанням будь-якого 

пристрою або зброї:  

а) стосовно особи в аеропорту, який обслуговує міжнародну цивільну 

авіацію, скоює акт насилля, який заподіює чи може заподіяти серйозну 

шкоду здоров’ю або спричинив смерть, або  

б) руйнує або серйозно пошкоджує обладнання або споруди аеропорту, 

який обслуговує міжнародну цивільну авіацію, або розміщені в аеропорту 

повітряні судна, що не знаходяться в експлуатації, або ж порушує роботу 

служб аеропорту, якщо такий акт може загрожувати безпеці в цьому 

аеропорту» [793]. Таким чином, як ми бачимо, було значно розширено 

перелік правопорушень, що підпадають під визначення АНВ, і встановлено, 

що правопорушенням є дії, що являють чи можуть являти собою загрозу для 

безпеки в аеропорту. 

Державами-учасницями Монреальського протоколу є 176 держав, в тому 

числі і Україна (з 1990 р) [794].  

Отже, виходячи з вищевикладеного, ми можемо стверджувати, що у 

період 1960-х – 1980-х рр. під егідою ООН та ІКАО були розроблені 
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міжнародно-правові (конвенційні) стандарти інституту безпеки цивільної 

авіації, спрямовані на боротьбу проти АНВ. Неважко помітити подібність 

складу злочинів, перелік яких даний в усіх вищевказаних конвенціях. 

Складом злочину в таких випадках є незаконність й навмисність дій, 

об’єктом злочину – особи, які знаходяться на борту повітряного судна, саме 

повітряне судно у польоті й аеронавігаційне обладнання, що знаходиться в 

експлуатації (за змістом ст. 28 Чиказької Конвенції про міжнародну цивільну 

авіацію 1944 р.), а також офіційні посадові особи, від яких залежить безпека 

виконання польоту повітряного судна. 

Сучасний етап розвитку міжнародно-правової регламентації боротьби з 

АНВ пов'язаний із подіями 2010 р., коли в ході Пекінської дипломатичної 

конференції були укладені Конвенція про боротьбу з незаконними актами 

стосовно міжнародної цивільної авіації (Пекінська конвенція) [479] та 

Протокол, що доповнює Гаазьку конвенцію про боротьбу з незаконним 

захопленням повітряних суден 1970 р. (Пекінський протокол) [796]. 

Пекінська конвенція, на думку її авторів, повинна стати новим кроком 

удосконалення правових засад забезпечення безпеки цивільної авіації та 

забезпечить вищий рівень її захисту від АНВ. Виходячи з цього, важливе 

теоретичне та практичне значення для інституту безпеки цивільної авіації 

мають положення ст. 1 Конвенції. Поруч із вже відомою класифікацією АНВ, 

закріпленою у ст. 1 Монреальської конвенції (з урахуванням доповнень, 

внесених ст. I Протоколу 1988 р.), Пекінська конвенція регламентує нові 

різновиди АНВ, визначаючи, що будь-яка особа вчиняє злочин, якщо:  

1) використовує повітряне судно, що знаходиться в експлуатації, з метою 

заподіяння смерті, серйозного каліцтва або значної шкоди майну або 

довкіллю; або  

2) вивільнює або викидає з борту повітряного судна, що знаходиться в 

експлуатації, будь-яку біологічну, хімічну та ядерну зброю (далі – «БХЯ») 

або вибухові, радіоактивні, або аналогічні речовини таким способом, що 
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заподіює смерть, тяжке тілесне ушкодження або значну шкоду майну або 

довкіллю; або 

3) використовує проти повітряного судна або на борту повітряного 

судна, що знаходиться в експлуатації, будь-яку зброю БХЯ або вибухові, 

радіоактивні, або аналогічні речовини таким способом, що заподіює або 

може заподіяти смерть, тяжке тілесне ушкодження або значну шкоду майну 

або довкіллю; або 

4) виконує перевезення, здійснює дії, що призводять до незаконного 

перевезення, або сприяє перевезенню на борту повітряного судна: 

а) будь-якої вибухової речовини або радіоактивного матеріалу, знаючи, 

що вони призначені для заподіяння або створення загрози заподіяння, з 

умовою, або без такої, як це передбачено національним законодавством, 

смерті або тяжкого тілесного ушкодження, або шкоди з метою залякати 

населення, або змусити уряд або міжнародну організацію здійснити будь-яку 

дію, або утриматися від неї; або 

б) будь-якої зброї БХЯ, усвідомлюючи, що вона є зброєю БХЯ, як 

визначено у цій конвенції; або 

в) будь-якого вихідного матеріалу, спеціального розщеплюючого 

матеріалу або обладнання або матеріалу, спеціально призначених або 

підготовлених для обробки, використання або виробництва спеціального 

розщеплюючого матеріалу, усвідомлюючи, що вони призначені для 

використання у діяльності, пов’язаній з ядерними вибуховими пристроями 

або в іншій ядерній діяльності, що не охоплена гарантіями відповідно до 

угоди про гарантії з Міжнародним агентством з атомної енергетики 

(МАГАТЕ); або 

г) будь-якого обладнання, матеріалів або програмного забезпечення чи 

відповідної технології, які роблять суттєвий внесок у проектування, 

виробництво чи доставку зброї БХЯ, без законного дозволу та з наміром 

використати їх з такою метою [479]. 
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Ці положення відобразили, зокрема, розуміння того, що навмисне 

використання викраденого повітряного судна для вбивства людей в повітрі 

чи на землі або для заподіяння серйозної шкоди є тяжким злочином, який 

докорінними чином відрізняється від викрадення повітряного судна для 

таких цілей, як контрабанда чи імміграція. Норми Пекінської конвенції не 

охоплюють і протиправну поведінку члена екіпажу, яка ненавмисно 

спричинює смерть, каліцтво чи шкоду. Водночас злочини, про які зазначено в 

Конвенції, не обов'язково мають призвести до фактичної смерті, каліцтва чи 

шкоди. Достатньо щоб правопорушник мав намір спричинити такий 

результат [835]. В цілому ж, Конвенція містить розгорнутий, однак не 

вичерпний перелік незаконних актів проти цивільної навігації [245]. 

Як і попередні універсальні міжнародні договори у цій сфері, Пекінська 

конвенція 2010 р. не застосовується до повітряних суден, зайнятих на 

військовій, транспортній або поліцейській службі. При цьому Пекінська 

конвенція застосовується до всіх АНВ, передбачених ст. 1, незалежно від 

того, здійснює повітряне судно міжнародний політ чи політ на внутрішніх 

лініях, якщо:  

а) дійсне чи намічене місце посадки повітряного судна знаходиться поза 

межами території держави реєстрації цього повітряного судна, або 

б) злочин вчинений на території іншої держави ніж держава реєстрації 

повітряного судна. 

Також Пекінська конвенція застосовується: 

а) якщо вірогідний злочинець знаходиться на території іншої держави 

ніж держава реєстрації повітряного судна; 

б) якщо об’єктом АНВ стало аеронавігаційне обладнання (засоби), що 

використовується для міжнародної аеронавігації; 

в) у випадку спроби скоєння АНВ організацією групи осіб;  

г) у разі співучасті у АНВ, при сприянні (наданні допомоги) особі 

(особам), винним у скоєнні АНВ, для уникнення переслідування та 

покарання. 
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Згідно із п. 1 ст. 8 будь-яка держава-учасниця Пекінської конвенції 

вживає всіх заходів, щоб встановити свою юрисдикцію над будь-яким АНВ, 

передбаченим цією конвенцією, якщо: 

а) АНВ здійснений на території даної держави; 

б) АНВ здійснений на борту або стосовно повітряного судна, 

зареєстрованого у даній державі; 

в) повітряне судно, на борту якого здійснений АНВ, здійснює посадку на 

території даної держави, і можливий злочинець перебуває на борту; 

г) АНВ здійснений на борту або стосовно повітряного судна, яке здане в 

оренду (лізинг) без екіпажу орендатору, який має постійне місце діяльності 

або постійне місцеперебування у даній державі. 

Крім того, держава-учасниця Пекінської конвенції може встановити 

свою юрисдикцію над будь-яким АНВ, передбаченим цією конвенцією, 

якщо: 

а) АНВ вчинений громадянином або проти громадянина даної держави; 

б) АНВ вчинений проти особи без громадянства, яка має постійне місце 

проживання у даній державі (п. 2 ст. 8) [479].  

Вищезазначені положення Пекінської конвенції, на нашу думку, ще 

більше розширюють практику застосування так званої доктрини 

«конкуруючої юрисдикції», тобто коли дві або більше держав хочуть 

поширити свою юрисдикцію на конкретний АНВ. 

Цікавою новацією Пекінської конвенції є можливість відповідальності 

юридичної особи. Згідно зі ст. 4 Пекінської конвенції, якщо фізична особа, 

відповідальна за керування або контроль за юридичною особою, здійснює 

АНВ, передбачений у ст. 1 Пекінської Конвенції, держава-учасниця, чиє 

резидентство має дана юридична особа, може притягнути дану юридичну 

особу до відповідальності. Ця відповідальність згідно з Пекінською 

конвенцією може мати кримінальний, цивільний або адміністративний 

характер. 
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Пекінська конвенція досить чітко регламентує порядок взаємодії держав-

учасниць щодо розслідування АНВ та покарання осіб, винних у здійсненні 

АНВ. В свою чергу, ст. 3 і ст. 10 Пекінської конвенції зобов’язують держави-

учасниці приймати до осіб, які здійснили АНВ, суворі міри покарання. Дуже 

важливо, що ст. 13 Пекінської конвенції містить положення, які не 

дозволяють у разі розгляду прохання держави, зацікавленої у видачі 

злочинця, який винен у скоєнні АНВ, відхиляти це прохання на підставі того, 

що даний АНВ стосується політичного злочину або пов'язаний з політичними 

мотивами. 

Також згідно з ст. 9 держава-учасниця, на території якої знаходиться 

ймовірний злочинець, бере дану особу під варту й проводить попереднє 

розслідування. При цьому згідно з п. 4 ст. 9 дана держава інформує 

депозитарія (згідно з п. 2 ст. 21 депозитарієм є Генеральний Секретар ІКАО), 

а також інших зацікавлених держав-учасниць [479]. 

Намагаючись виправити недоліки щодо юрисдикції стосовно злочинів, 

притаманні попереднім міжнародним договорам, автори Пекінської конвенції 

у ст. 13 закріпили однозначне положення про те, що жодний із вказаних у 

них злочинів не розглядається для цілей видачі або взаємної правової 

допомоги як політичні злочини або злочини, пов’язані із політичними 

злочинами, чи злочини, викликані політичними мотивами (аналогічне 

положення міститься у ст. 8-bis Пекінського протоколу 2010 р.) 

Варто відзначити однак, що положення про політичні злочини 

доповнюються так званим «положенням про гарантії» [97, с. 119] (ст. 14 

Пекінської конвенції, ст. 8 Пекінського протоколу), яке дозволяє виключення 

при виконанні зобов’язання про видачу або надання взаємної правової 

допомоги: якщо держава має належні підстави вважати, що прохання про 

видачу чи взаємну правову допомогу має на меті судове переслідування та 

покарання особи з причини її раси, віросповідання, національності, етнічного 

походження, політичних переконань чи статі, вона не зобов’язана видавати 

таку особу чи надавати таку допомогу.  
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Не меш важливо, що норма ст. 12 Пекінської конвенції зобов’язує 

держави-учасниці вносити у будь-яку угоду про правову допомогу 

положення про видачу осіб, винних у скоєнні АНВ. Крім того, п. 2 ст. 12 

надає державам-учасницям можливість розглядати Пекінську конвенцію як 

юридичну підставу для видачі осіб, винних у скоєнні АНВ. 

Зауважимо також, що згідно зі ст. 18 і ст. 19 Пекінської конвенції 

держави-учасниці надають зацікавленій державі-учасниці інформацію про 

можливі АНВ, а також передають Раді ІКАО всю інформацію, пов’язану з 

АНВ, що є у їхньому розпорядженні, у тому числі й з метою їх 

попередження. Додатково норма ст. 16 передбачає, що держава-учасниця, на 

території якої опинилося повітряне судно, яке зазнало АНВ, вживає усі 

заходи для допомоги пасажирам й екіпажу у продовженні їх польоту, а також 

у збереженні вантажу [479]. 

Минулі майже 50 років після прийняття Гаазької конвенції про боротьбу 

з незаконним захопленням повітряних суден не стали «переможними» у 

боротьбі з «повітряним піратством». Навпаки, з’явилися нові відповідні 

загрози безпеці цивільної авіації [961, с. 112], зокрема пов’язані із 

застосуванням сучасних технічних досягнень [862, с. 213]. Усе це змусило 

світову спільноту, і в першу чергу ІКАО, вжити нових заходів з розробки 

нових міжнародно-правових стандартів у сфері захисту цивільної авіації від 

актів незаконного втручання у її діяльність. Практичною реалізацією цих 

зусиль став Пекінський протокол 2010 р., що доповнює Гаазьку конвенцію. 

Згідно зі ст. ІІ Пекінського протоколу «будь-яка особа здійснює злочин, 

якщо:  

а) ця особа незаконно та з наміром захоплює судно, що знаходиться в 

експлуатації, і шляхом насильства чи погроз (залякування), а також за 

допомогою будь-яких технічних засобів захоплює контроль над повітряним 

судном;  

б) намагатиметься здійснити цей злочин;  

в) організовує й керую групою осіб з метою здійснення злочину;  
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г) допомагає особі (особам) здійснити цей злочин, а також уникнути 

переслідування й покарання» [796, с. 2-3]. Таким чином, було розширено 

відповідні положення попередніх універсальних договорів у цій сфері [249]. 

Крім того, згідно з п. 4 ст. ІІ Протоколу до злочинів, пов’язаних з 

незаконним захопленням повітряного судна, віднесені: а) змова з однією або 

декількома особами; б) допомога у здійсненні злочину; в) будь-яка підтримка 

у вчиненні злочину (включно з фінансовою). Досить цікавими з теоретичної 

й практичної точки зору є у зв’язку з даною новацією положення ст. ІV 

Протоколу, яка вносить у текст Гаазької конвенції додаткову статтю 2-bis. 

Дана стаття передбачає згідно з положеннями внутрішнього права держав-

учасниць можливість відповідальності «національних» юридичних осіб, 

якщо дії фізичної особи, яка відповідє за керівництво даною юридичною 

особою або контролює її діяльність, можуть бути кваліфіковані як злочин 

згідно з ст. 1 Гаазької конвенції (зі змінами, внесеними Протоколом) [796, с. 

2-3]. Така відповідальність, як закріплено у Протоколі, може мати 

кримінальний, цивільний або адміністративний характер. Держави-учасниці 

також мають право застосовувати так звані «запобіжні» санкції, в тому числі 

фінансові санкції. 

Потрібно також звернути увагу, що відповідно до п. 1 ст. V Протоколу у 

Гаазьку конвенцію була внесена низка змін. Поряд з поняттям «повітряне 

судно, що знаходиться у польоті» у новій редакції застосовується термін 

«повітряне судно, що знаходиться в експлуатації». Згідно зі ст. V Протоколу 

«повітряне судно вважається таким, що знаходиться в експлуатації, з початку 

передпольотної підготовки повітряного судна наземним персоналом або 

екіпажем для конкретного польоту до закінчення 24 годин після будь-якої 

посадки» [796, с. 5].  

При цьому у випадку вимушеної посадки внаслідок незаконного 

захоплення вважається, що «політ повітряного судна продовжується до того 

моменту, коли компетентні органи влади держави, в якій здійснило посадку 

це повітряне судно, не візьмуть на себе відповідальність за нього, за осіб й 
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майно, що знаходяться на борту» [796, с 4]. Таким чином, розширений 

«часовий фактор» у разі кваліфікації злочинного діяння у сфері цивільної 

авіації як «незаконне захоплення повітряного судна». 

Також норма ст. VІІ Протоколу вносить у ст. 4 Гаазької конвенції нові 

положення, які, на нашу думку, дають державам-учасницям можливість 

додатково поширювати свою юрисдикцію щодо злочину захоплення 

повітряного судна. Фактично у міжнародно-правовій термінології з’явилось 

значно ширше тлумачення відомого спеціалістам поняття «конкуруюча 

юрисдикція» [55, с. 55-58]. Згідно з новою редакцією ст. 4 Гаазької конвенції 

держава-учасниця може встановлювати свою юрисдикцію над злочинами, 

вказаними у ст. 1, в наступних випадках:  

а) злочин вчинений на території держави або у повітряному просторі;  

б) злочин вчинений проти або на борту повітряного судна, 

зареєстрованого у даній державі;  

в) повітряне судно, на борту якого вчинений злочин, здійснює посадку 

на території даної держави, і злочинець знаходиться на борту цього судна;  

г) злочин здійснили проти або на борту повітряного судна, зданого в 

оренду (без екіпажу) орендатору, основне місце діяльності якого знаходиться 

у цій державі;  

ґ) злочин вчинено громадянином або проти громадянина цієї держави; 

д) злочин здійснила особа без громадянства, яка зазвичай проживає на 

території цієї держави. 

Норми ст. VІІІ й ст. ІХ Протоколу вносять доповнення до Гаазької 

конвенції (ст. 5 та ст. 6 Гаазької конвенції відповідно) щодо порядку обміну 

інформацією між державами-учасницями про арешт особи (осіб), винної у 

здійсненні «акту незаконного захоплення повітряного судна» та проведенні 

попереднього розслідування. Також держави-учасниці, які створюють спільні 

повітряно-транспортні експлуатаційні організації (агентства), в рамках яких 

здійснюється спільна або міжнародна реєстрація повітряних суден, що 
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експлуатуються, вказують державу, яка здійснюватиме юрисдикцію стосовно 

«можливих актів незаконного захоплення» таких суден [55, с. 55-58]. 

Не менш важливими, на думку автора, є зміни, внесені Протоколом до 

ст. 8 Гаазької конвенції, які обумовлюють видачу особи (осіб), винної у 

здійсненні акту незаконного захоплення повітряного судна. По-перше, згідно 

з п. 1 ст. 8 держави-учасниці зобов’язуються включати злочини, передбачені 

ст. 1 Гаазької конвенції, як злочини,що передбачають видачу злочинців 

згідно з будь-яким договором про видачу, укладеним між державами-

учасницями. По-друге, держави-учасниці у разі відсутності такого різновиду 

міжнародних договорів з правової допомоги можуть розглядати Гаазьку 

Конвенцію як юридичну підставу для видачі особи (осіб), винної у здійсненні 

злочину, спрямованого проти безпеки цивільної авіації [55, с. 55-58]. 

Потрібно відмітити, що норми ст. ХІV та ст. ХV Протоколу вносять 

зміни, пов’язані з зобов’язаннями держав-учасниць щодо вжиття належних 

заходів для «відновлення контролю законного командира над повітряним 

судном або для збереження за командиром контролю над повітряним судном 

(нова редакція п. 1 ст. 9 Гаазької конвенції), а також щодо надання 

максимальної взаємодопомоги у ході кримінально-процесуальних дій, що 

здійснюються державою-учасницею стосовно злочинів, передбачений 

Гаазькою конвенцією (п. 1 ст. 10 Гаазької конвенції) 

Слід також звернути увагу на положення нової статті 7-bis, які 

зобов’язують держави-учасниці, що стосовно будь-якої особи, взятої під 

варту, або щодо якої вжиті будь-які обмежувальні заходи відповідно до 

Гаазької конвенції, будуть виконуватися норми сучасного міжнародного 

права, насамперед норми, що забезпечують дотримання прав людини [55, с. 

55-58]. 

Виходячи з проведеного вище аналізу, можна стверджувати, що 

розробка й підписання Пекінської конвенції і Протоколу є важливим кроком 

щодо удосконалення правових стандартів захисту цивільної авіації від 

незаконного втручання. Водночас, на превеликий жаль, ці документи містять 
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низку спірних положень. Так, положення про необхідність застосування 

«суворих заходів покарання» (ст. 3 Конвенції та ст. 2 Протоколу) є занадто 

загальним, таким, що не вказує на конкретні заходи покарання.  

Норми ст. 13 – ст. 14 Пекінської конвенції, ст. 8-bis і ст. 8-ter Протоколу 

містять, на нашу думку, взаємно суперечливі положення. З одного боку 

держава-учасниця Пекінської конвенції й Протоколу згідно з ст. 13 

Пекінської конвенції і ст. 8-bis Протоколу не може відхилити прохання про 

видачу особи, підозрюваної у скоєнні АНВ зацікавленій державі тільки на тій 

підставі, що вона стосується політичного злочину або злочину, викликаного 

політичними мотивами. При цьому на підставі норм ст. 14 Пекінської 

конвенції та ст. 8-ter Протоколу держава-учасниця може відмовитися від 

видачі особи (осіб), винної у скоєнні АНВ, якщо є підстави вважати, що вище 

вказана особа переслідується у судовому порядку або зазнає покарання через 

расову приналежність, віросповідання, національність, етнічне походження й 

політичні переконання.  

Тим самим у наявності застаріла хвороба подвійних стандартів у 

міжнародному повітряному праві, коли «повітряні пірати» і терористи 

поділяються на «хороших» і «поганих», виходячи з політичної доцільності. 

Ці положення, на нашу думку, зводять до мінімуму ефективність 

практичного застосування міжнародно-правових стандартів, передбачених у 

Пекінській конвенції і Протоколі. 

Парадоксально, але автори Пекінської конвенції й Протоколу по суті 

проігнорували положення п. 2 ст. 14 Загальної декларації прав людини 

1948 р., яка не поширює право притулку на політичні злочини чи вчинки, що 

суперечать цілям й принципам ООН [951, с. 3]. Те ж стосується положення 

ст. 1 Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом 1977 р., відповідно 

до якої з метою видачі правопорушників договірними державами, злочини, 

передбачені Гаазькою конвенцією 1970 р. і Монреальською конвенцією 

1971 р. не розглядаються як політичні злочини, злочини, пов'язані з 

політичними злочинами, злочини, вчинені з політичних мотивів [573, с. 1]. 
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При цьому зрозуміло, що особам, підозрюваним або винним у скоєнні АНВ, 

повинні забезпечити належний захист їхніх прав під час досудового й 

судового розгляду. І цей механізм закріплено в ст. 11 Пекінської конвенції і 

ст. ІХ Протоколу. 

Не менш спірними є положення нової ст. 3-bis Гаазької конвенції 

(відповідно, ст. VІ Протоколу). Відповідно до п. 2 цієї статті дії збройних сил 

держави підчас збройного конфлікту чи дії збройних сил держави з метою 

виконання їхніх офіційних функцій регламентуються іншими нормами 

міжнародного права, зокрема нормами міжнародного гуманітарного права. 

Водночас п. 3 цієї статті містить застереження, що положення п. 2 «не 

тлумачаться як такі, що виправдовують» незаконне втручання у діяльність 

цивільної авіації. Втім, на нашу думку, подібне «застереження» або 

«виключення» надає державам широкі можливості для виправдання дій 

збройних сил під час внутрішньодержавних конфліктів, які загрожують 

міжнародній цивільній авіації. 

Також, як вже було відзначено, положення ст. 8 Пекінської конвенції і 

ст. VІІ Протоколу стосовно встановлення державами-учасницями юрисдикції 

щодо АНВ, на думку автора, продовжують практику «конкуруючої 

юрисдикції», що досить часто призводить до суперечностей між державами і 

аж ніяк не сприяє швидкому розслідуванню АНВ і покаранню осіб, винних у 

їх скоєнні. 

Пекінську конвенцію наразі підписали 34 держави, 20 держав її 

ратифікували і 13 держав приєдналося. Відповідно, її учасницями є 33 

держави. України серед них немає. Конвенція набула чинності 1.07.2018 р. 

[480]. Пекінський протокол підписали 35 держав, 19 держави ратифікували і 

15 держава приєдналися до нього. Відповідно, сторонами Протоколу є 34 

держави. України серед них немає. Протокол набув чинності 1.01.2018 р. 

[480].  

Таким чином, можна стверджувати, що донині в сучасному 

міжнародному повітряному праві склався всебічно розроблений інститут 
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безпеки цивільної авіації. Після набуття чинності Пекінською конвенцією і 

Пекінським протоколом чинні міжнародно-правові механізми дозволяють 

всім зацікавленим державам незалежно від рівня їхнього внеску в розвиток 

міжнародного повітряного транспорту ефективно боротися з новими 

загрозами безпеці цивільної авіації. Хочеться сподіватися, що всі держави 

будуть послідовними у своєму прагненні дати відсіч «повітряним піратам» і 

терористам і відмовляться від практики «політизації» правопорушень, 

скоєних в авіаційній галузі. Тим самим принцип aut dedere aut judicare стане 

основоположною правовою формулою боротьби з АНВ. 

Загалом існують різні підходи до теоретичних питань безпеки цивільної 

авіації. Так, український дослідник А.В. Філіппов включає до комплексного 

поняття безпеки цивільної авіації такі складові, як безпека польотів, 

екологічна безпека, інформаційна безпека в авіації та безпека програмного 

забезпечення авіаційних систем [250]. Вельми важливе уточнення вносить О. 

Маловацький, на думку якого принцип забезпечення безпеки цивільної 

авіації як узагальнений обов’язок держави забезпечувати безпечний та 

сталий розвиток цивільної авіації, не зловживаючи нею, охоплює групи норм 

міжнародного права, які спрямовані на забезпечення безпеки польотів – 

safety (технічний аспект) та безпеку авіації – security (боротьба з актами 

незаконного втручання в безпеку цивільної авіації) [113, с. 67]. 

На сучасному етапі розвитку повітряних перевезень до актуальних 

питань посилення безпеки цивільної авіації слід віднести проблему 

кіберзагроз. На думку А.Ю. Нашинець-Наумової, забезпечення 

інформаційної безпеки цивільної авіації було визнано глобальним завданням 

сучасності згідно з Резолюцією ГА ООН А/RES/S4/49 від 23.12. 1999 р. [137, 

с. 156]. Виходячи з цього факту, низка дослідників питань кібербезпеки 

цивільної авіації, в тому числі Н.А.Гончарова, стверджують, що 

встановлення жорсткого регулювання у цій сфері є наслідком наявності в 

галузі потужного наднаціонального регулятора, а саме: ІКАО. Зважаючи на 

наявну вразливість комп’ютерних систем цивільної авіації, з боку ІКАО було 



 

330 

 

 

здійснено немало спроб зі встановлення та розвитку співробітництва між 

ключовими стейкхолдерами задля виявлення ризиків, пов’язаних з 

кіберпростором та їх мінімізацією. Окрім цього ІКАО закликала здійснювати 

жорстке управління сферою кібербезпеки цивільної авіації і вживати 

відповідних заходів із запобігання кібератак, які можуть мати негативні 

наслідки [39, с. 179-180]. 

Велике значення для регламентації міжнародного співробітництва 

держав-членів ІКАО з вирішення проблем кібербезпеки цивільної авіації має 

резолюція А39-19, прийнята в 2016 р. в ході 39-ї сесії Асамблеї ІКАО. У 

цьому документі закріплено всі основні напрямки протидії кіберзагрозам, 

серед яких наступні: 1) визначення кола обов’язків національних органів з 

боротьби з кіберзагрозами, 2) заохочення координації дій між державами-

членами, 3) визначення юридичних наслідків дій, які ставлять під загрозу 

безпеку польотів повітряних суден, шляхом використання кібервразливих 

місць, 4) сприяння розробці та втіленню міжнародних стандартів. Стратегій 

та передової практики у сфері захисту застосовуваних для цілей цивільної 

авіації критично важливих систем інформації та зв’язку від актів втручання, 

які можуть загрожувати безпеці польотів цивільної авіації [1]. В ході цієї 

сесії за пропозицією низки держав було визначено перелік можливих дій 

регулятивних органів і зацікавлених сторін у сфері кібербезпеки. Перед усім 

було запропоновано, що на універсальному рівні ІКАО необхідно розробити 

глобальну програму боротьби з кіберзагрозами для усіх зацікавлених сторін. 

По-друге, на державному рівні важливою є розробка механізму 

нормативного нагляду з боку органів забезпечення авіаційної безпеки, при 

цьому режим нормативного нагляду має бути комплексним і поширюватися 

на сектор цивільної авіації та усіх учасників системи цивільної авіації з 

урахуванням їх взаємозалежності. І, нарешті, на рівні зацікавлених сторін 

кожній із них необхідно розробити власний набір дій для захисту від 

кіберзагроз, особливо якщо йдеться про системи, які стосуються безпеки 

польотів та авіаційної безпеки [4]. 
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Наступним кроком до активізації міжнародного співробітництва у 

боротьбі з кіберзагрозами і цивільній авіації стало прийняття у 2019 р. в ході 

40-ї сесії Асамблеї ІКАО низки документів, в тому числі резолюції А40-10 

«Вирішення проблем кібербезпеки в цивільній авіації». Цей документ 

визначає наступний план протидії держав-членів ІКАО кіберзагрозам у сфері 

цивільної авіації: 1) здійснювати стратегію кібербезпеки; 2) визначити 

створювані можливими кіберінцідентами загрози і чинники ризику для 

польотів і критично важливих систем цивільної авіації, а також серйозні 

наслідки, до яких можуть призвести такі інциденти; 3) визначити коло 

обов'язків національних органів і зацікавлених сторін галузі стосовно 

кібербезпеки в цивільній авіації; 4) заохочувати вироблення загального 

розуміння державами-членами кіберзагроз та факторів ризику, а також 

загальних критеріїв для визначення ступеня важливості об'єктів і систем, що 

вимагають захисту; 5) заохочувати координацію дій між державними 

органами і галуззю під час вироблення стратегії, політики і планів 

забезпечення кібербезпеки, а також обміну інформацією, необхідною для 

виявлення найбільш уразливих місць, які потрібно усунути; 6) створювати 

державно-галузеві партнерства і механізми на національному та 

міжнародному рівнях і брати участь в їх діяльності щодо систематичного 

обміну інформацією в області кіберзагроз, інцидентів, тенденцій і заходів 

протидії; 7) ґрунтуючись на загальному розумінні кіберзагроз та факторів 

ризику, використовувати гнучкий, заснований на оцінці факторів ризику 

підхід до захисту критично важливих авіаційних систем шляхом 

впровадження систем управління кібербезпекою; 8) заохочувати розвиток в 

національних органах і в авіаційній галузі життєздатної культури 

кібербезпеки на всіх рівнях; 9) сприяти розробці і впровадженню 

міжнародних стандартів, стратегій і передової практики в сфері захисту 

застосовуваних для цілей цивільної авіації критично важливих систем 

інформації та зв'язку від актів втручання, які можуть загрожувати безпеці 

польотів цивільної авіації; 10) розробити принципи і, за необхідності, 
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виділяти ресурси для забезпечення таких вимог до критично важливих 

авіаційних систем; повинна бути забезпечена структурна безпека систем; 

системи повинні бути стійкими; способи передачі даних повинні бути 

безпечними і забезпечувати цілісність і конфіденційність даних; повинні 

бути впроваджені методи моніторингу систем і виявлення інцидентів та 

подання повідомлень про них; необхідно проводити судово-

криміналістичний аналіз кіберінцідентів; 11) співпрацювати в розробці 

програми ІКАО у сфері кібербезпеки згідно зі єдиним, комплексним і 

функціональним підходом, що включає області аеронавігації, зв'язку, 

спостереження, експлуатації повітряних суден, льотної придатності та інші 

відповідні дисципліни [2]. 

Додатково резолюція А40-11 передбачає конкретні кроки із забезпечення 

кібербезпеки цивільної авіації: 1) враховувати потенційне використання не за 

призначенням дистанційно пілотованих авіаційних систем і застосовувати 

відповідні заходи безпеки з метою запобігання їх використання в актах 

незаконного втручання; 2) розширити використання механізмів обміну 

інформацією, зокрема застосування системи попередньої інформації про 

пасажирів (API) і даних записів реєстрації пасажира (PNR), які надаються 

авіакомпаніями для підвищення рівня авіаційної безпеки та скорочення 

ризику для пасажирів, при одночасному забезпеченні недоторканності 

приватного життя і громадянських свобод [3, с. 61]. 

 

4.3.3. Теоретичні та практичні аспекти відповідальності держав за 

незаконне втручання в діяльність цивільної авіації 

Дослідження особливостей міжнародно-правового забезпечення безпеки 

повітряного транспорту було виконано без аналізу теоретичних та 

практичних аспектів відповідальності держав за незаконне втручання в 

діяльність цивільної авіації. Суб'єктами вчинення АНВ в абсолютній 

більшості випадків є індивіди, які не є посадовими особами і діють не від 

імені і не згідно з повноваженнями, наданими їм державами, а в особистій 
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якості, всупереч волі держави і в порушення національного законодавства. 

Відповідно, міжнародну кримінальну відповідальність або кримінальну 

відповідальність згідно із національним законодавством за такі діяння несуть 

фізичні особи, що вчинили його, а не держава. Зокрема, зміст і практика 

застосування Монреальської конвенції 1971 р. та Протоколу до неї 1988 р. 

свідчать, що вони застосовуються вони до дій фізичних осіб, але не держав 

[630, с. 135]. 

Конвенція про спеціальні ризики 2009 р. теж покладає відповідальність 

за АНВ лише на експлуатанта, що є сумнівним підходом. Після трагедії 11 

вересня 2001 р. у США авіаційні страховики стали відмовлятися від 

страхування експлуатантів від військових ризиків, а значить, обов'язок щодо 

відшкодуванню шкоди, спричиненої АНВ, повністю покладений 

безпосередньо на експлуатантів [388, с. 6]. Крім того, деякі авіаперевізники 

вказують, що вони є потерпілими від АНВ, і покладання обов'язку з 

відшкодування шкоди тільки на них несправедливе, тим більше, що заходи 

забезпечення безпеки цивільної авіації в значній мірі визначаються ІКАО та 

урядами держав-членів, а перевізники і так несуть відповідальність перед 

пасажирами [710].  

Низка юристів вважає, що відповідальною у такому разі повинна бути 

держава, проти якої спрямовано терористичний акт, за її неспроможність 

попередити його або відвернути [276, с. 23]. Визначення держави як єдиної 

відповідальної особи є логічним, оскільки треті особи на поверхні можуть 

розглядатися як жертви міжнародних злочинів, для виплати відшкодування 

яким держави створюють компенсаційні фонди. 

Пекінська конвенція і Пекінський протокол 2010 р. передбачають і 

відповідальність причетних до АНВ юридичних осіб, які також можуть мати 

засоби, необхідні для відшкодування шкоди, заподіяної потерпілим, але не 

держав [479; 797]. 

Зрозуміло, що міжнародно-правова відповідальність держав виникає, 

якщо вони порушують міжнародно-правові норми (свої зобов’язання). 
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Додаток 17 «Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів 

незаконного втручання» до Чиказької конвенції встановлює відповідальність 

держав за забезпечення безпеки польотів наступним чином: «Першочергова 

мета кожної держави – безпека пасажирів, екіпажу, наземного персоналу та 

людей в цілому у всіх випадках, пов'язаних із захистом цивільної авіації від 

АНВ» [361, с. 20]. Із передбаченого Чиказькою конвенцією загального 

обов’язку співпрацювати у сфері цивільної авіації випливає, що держави 

повинні вести таку співпрацю у справі забезпечення авіаційної безпеки і 

вживати всіх заходів для запобігання АНВ [740, с 246].  

Зокрема, забезпечення безпеки та регулярності міжнародних польотів, 

як один із принципів Чиказької конвенції 1944 р. та діяльності ІКАО, 

досягається шляхом усунення відмінностей у практиці виконання польотів в 

різних державах світу та обладнання мережі міжнародних повітряних ліній 

засобами здійснення повітряної навігації та керування повітряним рухом.  

Реалізуючи передбачений ст. 1 Чиказької конвенції 1944 р. принцип 

суверенітету держави над її повітряним простором, держави водночас несуть 

відповідальність за забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних 

суден над своєю територією, зокрема при веденні діяльності військового 

характеру (військові навчання, пуски ракет, запуски супутників, зондів), у 

період воєнних конфліктів [31, с. 12].  

Виходячи із цього, відповідно до ст. 9 Чиказької конвенції 1944 р. кожна 

держава може з міркувань військової необхідності або суспільної безпеки 

обмежити або заборонити польоти повітряних суден інших держав над 

певними зонами своєї території за умови, що в цьому відношенні не буде 

відмінностей між повітряними суднами, задіяними в регулярних 

міжнародних повітряних сполученнях даної держави і аналогічними 

повітряними суднами інших держав.  

Такі заборонені зони повинні мати розумні розміри і місцезнаходження, 

щоб не створювати надмірних перешкод для аеронавігації. Крім того, 

держава має право негайно при виняткових обставинах або в період 
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надзвичайного стану, або в інтересах суспільної безпеки тимчасово 

обмежити чи заборонити польоти над своєю територією або будь-якою її 

частиною за умови, що таке обмеження або заборона застосовується до 

повітряних суден усіх інших держав, незалежно від їх національності [476, с. 

12]. 

Таким чином, в Чиказькій конвенції не закріплено обов’язок держав 

встановлювати заборонені зони у випадку загроз цивільній авіації, а також не 

передбачено заходів відповідальності у разі незабезпечення авіаційної 

безпеки.  

Положення Чиказької конвенції конкретизовані у Керівництві ІКАО 

щодо заходів безпеки у зв’язку із військовою діяльністю, потенційно 

небезпечною для польотів цивільних повітряних суден 1990 р. [724]. Це 

документ рекомендаційного характеру, присвячений переважно координації 

дій між військовими органами та органами ОПР і розширює положення 

Додатка 15 до Чиказької конвенції, який покладає на держави 

відповідальність держав за інформування користувачів повітряного руху про 

наявність небезпеки для аеронавігації шляхом випуску сповіщення NOTAM, 

яке містить рекомендації для дій екіпажу повітряного судна [359]. У 

Керівництві перераховані види військової діяльності, які можуть створювати 

загрозу цивільній авіації і повинні координувати органами ОПР (п. 3.2), 

міститься обов’язок держав завчасно координувати таку діяльність органами 

ОПР (п. 2.16.1), попереджувати повітряні судна про наближення до 

небезпечного району через органи ОПР (п. 8.1), визначати географічний 

регіон конфлікту, оцінити небезпеку і ухвалити рішення щодо обмеження чи 

закриття повітряного простору для польотів цивільної авіації (п. 10.3) [724]. 

Натомість, САРП ІКАО відзначаються фрагментарністю регулювання. 

В цілому, державам невигідно запроваджувати великі заборонені зони, 

тому що це завдає економічної шкоди і державам, і авіакомпаніям. 

Ігнорування небезпеки нерідко призводить до трагічних наслідків. Так, у 

3.07.1988 р. авіалайнер Airbus A300B2-203 авіакомпанії Iran Air виконував 
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комерційний пасажирський рейс IR655 між Тегераном та Дубаєм з 

проміжною посадкою в Бендер-Аббасе. Після проміжної посадки авіалайнер 

його збила ракета, випущена з крейсеру Vincennes ВМС США, загинуло 290 

осіб. США заявили, що це була помилка: літак ідентифікували як винищувач 

F-14 ВПС Ірану. У 1989 р. Іран подав позов до МС ООН [374]. В 1996 р. 

CША та Іран уклали Угоду про врегулювання спору. Хоча уряд США не 

визнав юридичної відповідальності за катастрофу, він все ж погодився ex 

gratia виплатити Ірану 131,8 млн. дол. США, з яких 61,8 млн. дол. США 

становила компенсація сім'ям жертв [980].  

Ситуації, коли АНВ вчиняє безпосередньо держава, у міжнародно-

правових документах не врегульовані, але окремі спроби розкрити його 

сутність зустрічаються в доктрині. Так, вказують на «державне повітряне 

піратство», під яким розуміється «будь-який незаконний акт насильства по 

відношенню до цивільного повітряного судна, що знаходиться в польоті, 

який чинять з відома або за дорученням влади не з особистими цілями» [112, 

с. 255], розмежовують АНВ, що здійснюються державами, та акти агресії 

держав, які відбуваються у формі АНВ та в результаті яких порушуються 

основні принципи сучасного міжнародного права [47, с. 87-91]. Йдеться, 

зокрема, про акти агресії, засобом вчинення яких служать АНВ, що 

здійснюються фізичними або юридичними особами, або безпосереднім 

об'єктом яких є цивільна авіація (повітряні судна, аеродроми, аеропорти 

тощо) [203]. Однак за змістом Проекту Статей про відповідальність держав 

КМП ООН 2001 р. до таких порушень застосовується не поняття 

«міжнародний злочин», а поняття «міжнародно-протиправне діяння» і 

«серйозне порушення зобов'язань, що походять з імперативних норм 

загального міжнародного права» [47, с. 87-91]. Очевидно, що заходи 

кримінально-правової відповідальності держав і на практиці є неможливими. 

Випадки, коли держави несуть відповідальність іншого характеру за 

заподіяння шкоди цивільним повітряним суднам, не є поодинокими. Зокрема, 

у 1955 р. літак ізраїльської авіакомпанії виконував рейс з Великої Британії до 
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Ізраїлю через Париж та був збитий болгарським винищувачем на грецькому 

кордоні. 51 пасажир та члени екіпажу загинули. Першою версією Болгарії 

була та, що літак відхилився від свого курсу та без попередження залетів на 

територію Болгарії, і був збитий як неідентифікований. Все ж дещо пізніше 

того ж року Болгарія визнала, що цивільний літак був збитий двома 

винищувачами, які мали з’ясувати причину вторгнення на територію Болгарії 

та змусити повітряне судно здійснити посадку, але останнє не виконало 

вимог і намагалось втекти в напрямку кордону. Ще пізніше Болгарія визнала, 

що всіх заходів для примушування повітряного судна змінити курс [114].  

Позов був поданий Ізраїлем до МС ООН, але справа не була розглянута 

з причин відсутності юрисдикції [692]. У дипломатичній ноті Ізраїлю 

наголошувалося, що у випадку незаконного повітряного вторгнення держава 

має діяти наступним чином: по-перше, інформувати порушника про 

вчинення ним незаконного акту (примушуючи порушника здійснити 

посадку) і, по-друге, вчинити дипломатичні дії [40]. 

Інша відома катастрофа відбулась 1.09.1983 р., коли радянські літаки 

протиповітряної оборони знищили авіалайнер південнокорейської 

авіакомпанії Korean Air Lines рейсу KE007, що летів з Нью-Йорка до Сеула з 

посадкою в Анкоріджі (Аляска) [829, с. 12]. Літак був збитий, коли на 

декілька сотень миль влетів у повітряний простір СРСР, у результаті 

загинуло 269 осіб. Радянські офіційні особи стверджували, що збиття 

повітряного судна мало легітимну мету та ґрунтувалось на нормах 

міжнародного права, а підставами для збиття було: порушення літаком 

повітряного просторі в зоні, забороненій для польотів над о. Сахалін, а також 

характер поведінки повітряного судна, яке летіло вночі з вимкненими 

сигнальними вогнями та при наближенні винищувачів різко змінило курс та 

висоту, що давало підстави вважати, що літак виконував військову 

розвідувальну місію.  

США, Японія та Південна Корея після розслідування та вивчення 

переговорів між екіпажами радянських винищувачів дійшли висновку, що ці 
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заяви неправдиві. США спрямували ноту протесту СРСР, в якій вказали, що 

літак не виконував розвідувальних завдань, однак навіть якщо допустити 

таке, то застосувати силу до повітряного судна без необхідних заходів 

попередження не виправдано, а в разі належного встановлення літака було б 

чітко зрозуміло, що цей не військовий, а цивільний літак. Звідси, відповідно, 

СРСР вчинив міжнародний протиправний акт, є повністю відповідальним за 

такі дії та зобов’язаний виплатити репарації [114].  

Як відомо, 12.08.1983 р. СРСР наклав вето на проект резолюції РБ ООН, 

який знову підтверджував наявність норм міжнародного права про заборону 

актів насильства стосовно міжнародної цивільної авіації та їхнє порушення 

СРСР. Таким чином, було визнано, що проліт без дозволу іноземного 

повітряного судна в повітряному просторі держави не є ворожим наміром, 

що створює достатню підставу для застосування зброї до такого повітряного 

судна [540]. Натомість, відсутність належної реакції СРСР на вказаний 

інцидент та реагування на це світового співтовариства надали низці держав, 

зокрема США, підстави застосувати міжнародно-правові санкції до СРСР 

[578, с. 204-205].  

ІКАО ухвалила резолюцію, якою засудила знищення авіалайнера. Крім 

того, враховуючи відповідні проблеми, Рада ІКАО наказала Комісії з 

аеронавігації переглянути Чиказьку конвенцію і пов’язані з нею документи з 

метою недопущення повторення таких трагічних інцидентів та вдосконалити 

методи комутації між цивільними та військовими повітряними суднами, а 

також службами контролю повітряного руху [870, с. 474-475]. У підсумку, 

були ухвалені доповнення – передусім, у вигляді ст. 3 «bis» – до Чиказької 

конвенції 1944 р., спрямовані на усунення зазначених проблем [469; 145,с. 

332]. 

Звичайно, конвенційний механізм забезпечення безпеки цивільної авіації 

має низку суттєвих недоліків, про які згадувалося вище, проте він став дієвим 

засобом міжнародно-правової боротьби проти АНВ. Важливим свідченням 

практичного застосування цього механізму є, на наш погляд, розгляд МС 
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ООН справи «Питання тлумачення та застосування Монреальської конвенції 

1971 р. у зв’язку з повітряним інцидентом у Локербі» (Лівійська Арабська 

Джамахерія проти Сполученого Королівства та Лівійська Арабська 

Джамахерія проти Сполучених Штатів Америки) [82]. Справу було 

ініційовано Лівією в березні 1992 р. відповідно до п. 1 ст. 14 Монреальської 

конвенції, згідно з якою будь-який спір між двома або більше договірними 

державами, що стосується тлумачення або застосування Конвенції, який не 

може бути врегульований шляхом переговорів, на прохання однієї з них буде 

передано до арбітражу, і якщо протягом 6 місяців з дня прохання про 

арбітраж сторони не в змозі прийти до згоди в питаннях організації 

арбітражу, на прохання будь-якої з цих сторін спір може бути переданий до 

МС ООН відповідно до його Статуту [460]. 

Змістовно справа пов’язана із подіями 21 грудня 1988 р., коли внаслідок 

вибуху бомби у літаку у повітрі над містом Локербі (Шотландія) було 

зруйновано літак рейсу РА1103 американської авіакомпанії PanAm, що 

виконував політ за маршрутом Лондон – Нью-Йорк. Внаслідок цього 

загинуло 270 осіб.  

Після розслідування, спільно проведеного поліцією Шотландії та ФБР, у 

листопаді 1991 р. двом громадянам Лівії (співробітнику лівійських 

спецслужб А. аль-Меграхі та Л. Х. Фімаху) було пред’явлене звинувачення, 

зокрема, у тому, що вони організували розміщення бомби в літаку, що і 

призвело до катастрофи. Відповідно, Велика Британія та США висунули 

наступні вимоги до Лівії: передати для суду всіх осіб, звинувачених у 

злочині; взяти на себе відповідальність за їхні дії; повідомити все, що Лівії 

відомо про цей злочин, включаючи імена усіх відповідальних осіб, і надати 

повний доступ до всіх свідків, документів та інших речових доказів, 

включаючи технічні механізми, які використовувались для вчинення 

злочину; виплатити відповідну компенсацію [808, с. 23; 681]. 

Ані США, ані Велика Британія не укладали з Лівією договорів про 

екстрадицію, і вони насамперед вимагали від Лівії негайно передати А. аль-
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Меграхі та Л. Х. Фімаха для проведення судового процесу. Однак лівійська 

влада під проводом М. Каддафі, посилаючись на «атмосферу помсти», що 

виникла у США та Великій Британії стосовно цієї справи, а також право Лівії 

на власне переслідування обвинувачених згідно з Монреальською 

конвенцією 1971 р., відмовилася виконувати зазначені вимоги [859]. 

У відповідь на це США ініціювали розгляд даного питання у РБ ООН 

[731, с. 578], яка у 21.01.1992 р. ухвалила Резолюцію 731. У ній РБ ООН 

засудила відмову Лівії взяти на себе відповідальність за катастрофу над 

Локербі, і закликала її забезпечити повну та ефективну відповідь на запити 

щодо розслідування для того, щоб сприяти подоланню проблеми 

міжнародного тероризму. У Резолюції також містився заклик до держав-

членів ООН заохочувати уряд Лівії виконувати ці настанови [944].  

Відтак, в Резолюції малось на увазі, що Лівія має видати обвинувачених 

у теракті громадян, після її відмови зробити це на основі положень 

Монреальської конвенції 1971 р. [623, с. 1192]. Згодом, 31.03.1992 р., після 

того, як лівійська влада не виконала передбачене у Резолюції 731, РБ ООН 

ухвалила більш жорстку Резолюцію 748, застосувавши до Лівії низку 

серйозних економічних та інших санкцій [945]. 

У своїх позовах до МС ООН проти США та Великої Британії Лівія 

відзначала, що вважає дії цих держав і резолюції РБ ООН неправомірними, 

бо вони порушують принцип міжнародного права, згідно з яким жодна 

держава не може бути примушена до екстрадиції своїх громадян. 

Законодавство Лівії забороняє екстрадицію її громадян. У позовах 

стверджувалось, що Лівія повністю виконала вимоги Монреальської 

конвенції 1971 р., передавши справу до своїх компетентних органів з метою 

притягнення підозрюваних осіб до відповідальності, а тому не зобов'язана їх 

видавати [631, с. 146].  

У своєму рішенні щодо попередніх заперечень 1998 р. МС ООН вказав, 

що зобов'язання Лівії за резолюціями РБ ООН мають пріоритетне значення 

перед її зобов'язаннями по Монреальській конвенції [808] в силу ст. 25 (про 
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підкорення і виконання рішень РБ ООН) і ст. 103 Статуту ООН (переважна 

сила зобов’язань держав за Статутом ООН перед їхніми зобов’язаннями за 

іншими міжнародними договорами) [429, с. 7, 19]. 

У квітні 1999 р. Лівія видала А. Аль-Меграхі та Л. Х. Фімаха для 

проведення судового процесу колегією шотландських суддів в Нідерландах 

на колишній військовій базі США «Камп Зейст» [859]. А. Аль-Меграхі був 

визнаний винним і засуджений до довічного позбавлення волі, тоді як 

Л. Х. Фімах був визнаний невинуватим [809]. А. Аль-Меграхі утримували в 

шотландській в'язниці Грінок, в 2009 р. звільнили у зв'язку із раком простати, 

а в 2012 р. він помер. У 2003 р Лівія визнала відповідальність своїх громадян 

(але не держави) за вибух літака. Відповідно до угоди між представниками 

Лівії, Великої Британії та США, Лівія виплатила родинам кожного з загиблих 

по 10 млн. дол. США в обмін на повне зняття економічних санкцій. 

Резолюція 7868 про зняття санкцій ухвалена РБ ООН 12.09.2003 р.  

Трагедія 11 вересня 2001 р. знову поставила ці питання на перший план. 

Реагуючи на трагедію, уже наступного дня РБ ООН ухвалила Резолюцію 

1368, в якій не лише засудила створення загроз міжнародному миру та 

безпеці внаслідок терористичних атак в Нью-Йорку, Вашингтоні та 

Пенсильванії, але і чітко визнала «невіднятне право на індивідуальну чи 

колективну самооборону відповідно до Статуту» [940]. У Резолюції 1373, 

ухваленій 28 вересня того ж року, РБ ООН знову визнала це право в 

контексті антитерористичних заходів [941]. Таким чином, якщо повітряне 

судно використовується для цілей, що суперечать цілям цивільної авіації, 

таким як тероризм, держава вправі застосувати збройні сили.  

При цьому варто мати на увазі, що в низці рішень МС ООН підтвердив 

принцип, відповідно до якого самооборона підкорена умовам необхідності та 

співрозмірності. Таким чином, у випадку викрадення терористами 

повітряного судна уряд може наказати знищити його лише у разі 

впевненості, що повітряне судно може здійснити ворожий акт [929].  
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Висновки до розділу IV 

1. Процес правового регулювання відповідальності суб’єктів авіаційної 

діяльності на початку ери освоєння людством повітряного простору мав 

спорадичний і суперечливий характер. При цьому, як правило, йшлося про 

притягнення до відповідальності пілотів чи власників повітряних суден або 

шляхом застосування принципу презюмованої вини, що ґрунтувалося на 

небезпечних властивостях повітряних суден, або у випадках, коли вказані 

особи передбачали або мали передбачати заподіяння шкоди у зв’язку із 

польотом відповідного повітряного судна, при відсутності форс-мажорних 

обставин. 

Паризька конвенція про повітряну навігацію 1919 р. зобов'язала 

держави-учасниці вживати заходів для забезпечення виконання усіма 

повітряними суднами правил, передбачених в Додатку «Правила про вогні і 

сигнали. Правила повітряного пересування», а також забезпечувати 

притягнення до відповідальності і покарання порушників. Такий же підхід 

застосований в Ібероамериканській конвенції з питань аеронавігації 1926 р. 

Панамериканська конвенція про комерційну авіацію 1928 р. містила 

відсилочну норму про віднесення питання відповідальності за шкоду до 

предмету регулювання законодавством держав, де відбулись відповідні 

інциденти. Положення двосторонніх договорів, укладених у період після 

завершення Першої світової війни (між Данією та Норвегію 1921 р., 

Німеччиною та Данією 1922 р., Польщею та Чехословаччиною 1926 р., 

Францією та Іспанією 1928 р.), передбачали зобов’язання сторін 

застосовувати однаковий підхід до порушників правил повітряних 

пересувань, які мають національність сторін.  

2. Розвиток міжнародних повітряних перевезень у 20-х рр. минулого 

століття став поштовхом для укладення у 1929 р. Варшавської конвенції про 

уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, яка, 

доповнена Гаазьким протоколом 1955 р., Гвадалахарською конвенцією про 

перевезення, що здійснюються іншою особою, ніж перевізник за договором 
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1961 р., Гватемальськи протоколом 1971 р., Монреальськими протоколами 

1975 р., сформувала так звану «Варшавську систему». Варшавська система 

передбачає відповідальність авіаперевізників за шкоду пасажирам, багажу і 

вантажу, встановлює межі такої відповідальності; визначає підстави 

звільнення авіаперевізників від відповідальності (насамперед, доведення 

відповідним авіаперевізником того, що ним і призначеними ним особами 

було вжито всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути шкоди або що їм 

було неможливо вжити таких заходів), підстави для усунення або обмеження 

вказаної відповідальності (вина особи, якій заподіяно шкоди, була причиною 

шкоди або сприяла їй); встановлює обов'язковий претензійний порядок для 

шкоди, пов’язаної із перевезеннями багажу та вантажів.  

3. Громіздкий та мозаїчний характер Варшавської системи 

відповідальності поряд з новими тенденціями судової практики стсосовно 

відповідальності авіаперевізників стали вирішальними факторами для 

розробки нових міжнародно-правових стандартів у цій сфері. Відтак, в 1999 

р. була укладена універсальна Монреальська конвенція про уніфікацію 

деяких правил міжнародних повітряних перевезень, що, на відміну від актів 

«Варшавської системи», являє собою консолідований нормативний акт. 

Створюючи однаковий правовий режим на основі уніфікації міжнародних 

звичаїв і договірного права повітряних перевезень, Монреальська конвенція 

ґрунтується на принципах, закладених документами Варшавської системи, 

однак суттєво удосконалює правове регулювання у сфері відповідальності. 

До видів відповідальності авіаперевізника, передбачених Варшавською 

конвенцією, Конвенція 1999 р. додає відповідальність за затримку у 

повітряному перевезенні пасажирів, багажу або вантажу; обмежує 

відповідальність шкодою, заподіяною у період фактичного контролю 

авіаперевізника над пасажирами, багажем і вантажем; передбачає ліміти 

відповідальності, частина з яких може бути перевищена (у випадку загибелі 

або травм пасажирів), і механізм періодичного перегляду лімітів. При цьому 

перевізник не несе відповідальність понад встановлений ліміт в 100 тис. 
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спеціальних прав запозичення, якщо доведе, що шкода була заподіяна не в 

результаті порушень з боку перевізника або його працівників і агентів, або 

що шкода була заподіяна виключно в результаті дій третіх осіб. На позивача, 

натомість, покладений обов’язок обґрунтовувати розмір заподіяної шкоди. 

Крім того, положення про відповідальність поширені не тільки на 

перевізника, але і на всіх інших осіб, які могли мати стосунок до заподіяння 

шкоди, незалежно від підстав вимог до них; встановлено механізм 

попередніх виплат.  

В цілому, Конвенція 1999 р. сприяє захисту прав та інтересів учасників 

процесів міжнародних повітряних перевезень, розвитку міжнародної торгівлі, 

пришвидшенню перевезень вантажів, активізації застосування механізмів 

страхування. 

Новітньою тенденцією в рамках сучасного інституту відповідальності 

авіаперевізників є спеціальні види відповідальності. Спеціальні види 

відповідальності авіаперевізників урегульовані, насамперед, універсальною 

Конвенцією про права інвалідів 2006 р. За змістом її норм інвалідам має бути 

забезпечений безперешкодний доступ до користування всіма видами 

транспорту як у внутрішньому, так і в міжнародному сполученні, вони не 

можуть зазнавати дискримінації у своїх правах користування відповідними 

послугами авіаційного транспорту та інфраструктурою аеропортів. 

На універсальному рівні документ ІКАО «Доступ інвалідів до 

повітряного транспорту» рекомендує надання таким особам всебічної 

допомоги при виконанні повітряних перевезень, а під час введення 

повітряних суден в експлуатацію – врахування міжнародних стандартів 

доступності обладнання на борту повітряного судна для осіб з обмеженою 

рухливістю. Основний акт acquis communautaire ЄС у цій сфері, Регламент 

№965/2012, що містить технічні вимоги та адміністративні процедури, 

пов’язані з льотною експлуатацією, забороняє відмову від обслуговування 

осіб з обмеженою рухливістю та зобов’язує створювати спеціальні умови, 

надавати допомогу та/або пристрої під час польоту для осіб з обмеженою 
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рухливістю, немовлят та дітей без супроводу, депортованих осіб, осіб, яких 

не допустили на територію держави та осіб під вартою.  

4. Першим універсальним міжнародним договором, спрямованим на 

подолання наслідків шкоди, заподіяної внаслідок діяльності цивільної авіації 

третім особам, була укладена у Римі у 1933 р. Конвенція для уніфікації 

деяких правил про відшкодування шкоди, заподіяної іноземним повітряним 

судном третім особам на поверхні. Конвенція встановила принцип 

абсолютної відповідальності експлуатантів повітряних суден, що здійснюють 

міжнародні польоти, за шкоду, заподіяну третім особам на поверхні. Було 

запроваджено межі відповідальності: по-перше, залежно від ваги повітряного 

судна і, по-друге, щодо кожної особи, яка загинула або отримала тілесне 

ушкодження. Встановлено необмежену відповідальність у випадках 

навмисних дій чи бездіяльності експлуатанта (його службовців чи агентів), та 

незаконного заволодіння повітряним судном. Передбачене зменшення суми 

відшкодування у разі вини постраждалої особи. Однак Конвенція не була 

сприйнята міжнародною спільнотою, значною мірою через ненадання 

страховикам можливостей робити застереження щодо сплати відшкодування, 

і її сторонами стали лише 5 держав. 

На виправлення цього недоліку був спрямований Брюссельський 

протокол 1938 р., який дозволяв страховикам не здійснювати виплати у 

чотирьох випадках: а) страхове покриття припинило свою дію; б) шкода 

заподіяна за межами території, на яку поширювалась дія Конвенції; в) мала 

місце недбалість у керуванні повітряним судном; г) шкода заподіяна 

внаслідок міжнародного збройного конфлікту чи громадських заворушень. 

Однак внаслідок подій Другої світової війни і відсутності зацікавленості у 

Конвенції та Брюссельському протоколі сторонами Брюссельського 

протоколу стали лише 2 держави.  

5. Римська конвенція про шкоду, заподіяну іноземними повітряними 

суднами третім особам на поверхні 1952 р., замінила відповідну Римську 

конвенцію 1933 р. та Брюссельський протокол 1938 р. Конвенція 1952 р. 
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підвищила межі відповідальності, однак загальні принципи, порівняно з 

Римської конвенцією 1933 р. не змінились. Іншими притаманними Конвенції 

1952 р. рисами є розширення змісту поняття експлуатанта повітряного судна; 

встановлення причинно-наслідкового зв’язку між подією та шкодою (тобто, 

непоширення на випадки шуму авіаційних двигунів); покладення 

відповідальності, у випадках незаконного використання повітряного судна, і 

на незаконного, і на законного користувача; встановлення принципу 

солідарної відповідальності експлуатантів повітряних суден при їхньому 

зіткненні. Стороною Римської конвенції 1952 р. стала лише 51 держава 

(Україна не є стороною), що зумовлено насамперед наявністю відповідного 

національного законодавства.  

Монреальський протокол 1978 р. до Римської конвенції 1952 р. 

удосконалив конвенційні положення про страхування, передбачив 

підвищення меж відповідальності, однак не пристосував принципи їхнього 

визначення до вимог часу, через що його сторонами стали лише 12 держав 

(Україна до них не належить). 

6. Зростання на початку ХХІ ст. кількості інцидентів, пов’язаних з 

заподіянням шкоди третім особам в рамках повітряних перевезень та, 

зокрема, події 11 вересня 2001 р. стали поштовхом до негайної розробки 

перспективних моделей відповідальності експлуатантів повітряних суден. 

Саме на це спрямовані Конвенція про відшкодування шкоди, заподіяної 

повітряними суднами третім особам (Конвенція про загальні ризики) та 

Конвенція про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті актів 

незаконного втручання з участю повітряних суден (Конвенція про спеціальні 

ризики) 2009 р. Основними рисами цих міжнародних актів є осучаснення 

термінології; закріплення відшкодування у широкому спектрі випадків 

(смерть, тілесні ушкодження, психічний розлад, шкода власності, екологічна 

шкода); обмеження у Конвенції про загальні ризики джерел права, на яких 

позивачі можуть засновувати свої вимоги, власне Конвенцією; встановлення 

у Конвенції про спеціальні ризики механізмів створення спеціального 
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Міжнародного фонду цивільної авіації для відшкодування збитків; 

пришвидшення процедур розгляду справ про відшкодування шкоди. 

Державами-учасницями Конвенції про загальні ризики є 12 держав, а 

Конвенції про спеціальні ризики – 9 держав (Україна до них не належить), 

основними причинами стали високі межі відповідальності та недосконалість 

механізмів формування Міжнародного фонду. Безумовно, Конвенція про 

загальні ризики та Конвенція про спеціальні ризики відображують нові 

тенденції розвитку інституту відповідальності експлуатантів повітряних 

суден, і набрання ними чинності відповідає вимогам сьогодення. 

7. Першим універсальним міжнародним договором, спрямованим на 

боротьбу з актами незаконного втручання у діяльність цивільної авіації 

(АНВ), стала Токійська конвенція про правопорушення й деякі інші акти, 

здійснювані на борту повітряного судна 1963 р. Особливостями Токійської 

конвенції є закріплення визначення незаконного захоплення повітряного 

судна; надання основної юрисдикції щодо правопорушень державі реєстрації 

повітряного судна; надання командиру повітряного судна широких 

повноважень для запобігання або припинення правопорушень. Основними 

недоліками Токійської конвенції є невизначення викрадення повітряного 

судня як терористичного акту; непоширення конвенційних норм на злочини 

політичного характеру або злочини на ґрунті раси чи релігії; поширення на 

правопорушення, скоєні лише на борту повітряного судна; створення 

конкуренції юрисдикцій між державами щодо кримінального переслідування 

злочинців; відсутність зобов'язань держав щодо забезпечення притягнення до 

кримінальної відповідальності. Державами-учасницями Токійської конвенції 

є 186 держав, серед яких і Україна. 

Прийнятий у 2014 р. Монреальський протокол до Токійської конвенції 

урегулював порядок забезпечення переходу юрисдикції держави щодо 

правопорушень на борту повітряного судна від держави реєстрації до 

держави експлуатанта повітряного судна, якщо вони не співпадають. На 
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сьогодні учасницями Монреальського протоколу є 22 держави (України 

серед них немає). 

Реакцією світової спільноти на поширення випадків захоплення 

повітряних суден стало укладення у 1970 р. Гаазької конвенції про боротьбу з 

незаконним захопленням повітряних суден, яка відносить до злочинів 

здійснення, спробу, співучасть у захопленні повітряного судна шляхом 

насильства, загрози застосування насильства чи будь-якої іншої форми 

залякування. Перевагами Гаазької конвенції є покладення на держави 

зобов’язання застосовувати до відповідного АНВ суворі заходи покарання; 

наявність детальних положень про встановлення юрисдикції держав над 

вказаними злочинами і взяття можливих злочинців під варту; закріплення 

правового принципу aut dedere aut judicare (зобов’язання екстрадувати або 

здійснювати кримінальне переслідування), який сприяє подоланню проблеми 

«безпечних притулків» для злочинців; покладення на держави зобов’язань 

надавати повну правову допомогу в зв'язку з кримінально-процесуальними 

діями, вжитими щодо АНВ.  

Основними недоліками Гаазької конвенції є її поширення лише на АНВ, 

які здійснюються на борту повітряних суден, збереження можливостей для 

держав проводити формальні розслідування, не караючи злочинців.  

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти 

безпеки цивільної авіації 1971 р. розширила перелік злочинів, порівняно з 

попередніми універсальними договорами, за рахунок тих, що вчинені на 

землі, але можуть загрожувати повітряному судну в польоті; зобов'язує 

держави-учасниці передбачити у національному законодавстві суворі 

покарання за ці злочини; застосовує концепцію судна в експлуатації, ширшу 

ніж концепція судна в польоті; містить детальні положення щодо юрисдикції, 

тримання під вартою, переслідування та видачі, подібні до передбачених 

Гаазькою конвенцією 1970 р.  

Укладення Додаткового протоколу до Монреальської конвенції про 

боротьбу з незаконними актами насилля в аеропортах, які обслуговують 
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міжнародну цивільну авіацію, 1988 р. стало реакцією світової спільноти на 

зростання кількості і масштабу терористичних актів в міжнародних 

аеропортах і, фактично, завершило формування універсальних та 

загальновизнаних на той час конвенційних механізмів, спрямованих на 

боротьбу з АНВ в діяльність цивільної авіації. 

8. Новим етапом міжнародного співробітництва із забезпечення захисту 

цивільної авіації від АНВ стали укладена у 2010 р. Конвенція про боротьбу з 

незаконними актами стосовно міжнародної цивільної авіації (Пекінська 

конвенція) та Протокол, що доповнює Гаазьку конвенцію про боротьбу з 

незаконним захопленням повітряних суден 1970 р. (Пекінський протокол). Ці 

угоди спрямовані на осучаснення міжнародно-правової регламентації 

боротьби з АНВ, подолання недоліків юридичних механізмів у вказаній 

сфері. Перевагами Пекінської конвенції є значне розширення переліку 

злочинів, що підпадають під сферу її дії, за рахунок використання повітряних 

суден для вчинення терористичних актів, перевезення або застосування 

біологічної, хімічної та ядерної зброї, небезпечних речовин для заподіяння 

смерті, тяжких тілесних ушкоджень або шкоди майну чи довкіллю; 

покладення відповідальності не лише на фізичних, але і на юридичних осіб; 

подолання проблеми відмови держав від співпраці щодо кримінального 

переслідування за АНВ на основі політичних мотивів; покладення на 

держави-учасниці зобов’язань вносити в договори про правову допомогу 

положення про видачу осіб, винних у скоєнні АНВ. Втім, конвенційні норми 

щодо юрисдикції держав над АНВ поглиблюють проблеми конкуруючої 

юрисдикції. 

У свою чергу основними перевагами Пекінського протоколу є 

розширення суб’єктного складу щодо злочинів, на які поширюється Гаазька 

конвенція, і можливість притягнення до відповідальності юридичних осіб; 

віднесення до злочинів змови, допомоги та будь-якої підтримки, включно з 

фінансовою, у здійсненні АНВ; поширення дії Гаазької конвенції на судна, 

що перебувають в експлуатації; покладення на держави, які створили спільні 
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повітряно-транспортні експлуатаційні агентства або міжнародні 

експлуатаційні агентства обов’язку визначати державу, яка буде здійснювати 

свою юрисдикцію; встановлення порядку обміну інформацією між 

державами-учасницями про арешти та проведення попереднього 

розслідування; покладення на держави обов’язків здійснювати обмін 

інформацією.  

Водночас, недоліками Пекінського протоколу є створення умов для 

конкуруючої юрисдикції держав; надання державам можливостей 

виправдовувати дії їхніх збройних сил під час внутрішньодержавних 

конфліктів, які загрожують міжнародній цивільній авіації. Основними 

спільними недоліками Пекінської конвенції та Пекінського протоколу є 

розмитість положень про обов’язок держав карати злочинців; надання 

державам можливості не видавати злочинців з мотивів їхнього 

переслідування через політичні переконання.  

Майбутня ратифікація вищезазначених міжнародних конвенцій 

Україною має супроводжуватися приведенням законодавства України у 

галузі авіаційної безпеки у відповідність до норм цих міжнародно-правових 

актів. 

9. Зазначені універсальні міжнародні договори не передбачають 

відповідальності держав за АНВ. Відповідно до Чиказької конвенції 1944 р., 

зокрема Додатку 17 «Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів 

незаконного втручання» до Чиказької конвенції, держави відповідальні за 

забезпечення безпеки польотів над їхньою територією. Однак в Чиказькій 

конвенції і Додатках до неї не передбачено, що держави зобов’язані 

встановлювати заборонені зони у випадку загроз цивільній авіації, а також не 

передбачено заходів відповідальності у разі незабезпечення авіаційної 

безпеки; САРП ІКАО відзначаються фрагментарністю регулювання у цій 

сфері; Керівництво ІКАО щодо заходів безпеки у зв’язку із військовою 

діяльністю, потенційно небезпечною для польотів цивільних повітряних 



 

351 

 

 

суден 1990 р., має рекомендаційний характер, і держави не завжди 

дотримуються цих рекомендацій. 

Такі катастрофи, як знищення болгарським винищувачем пасажирського 

літака ізраїльської авіакомпанії у 1955 р., знищення радянськими літаками 

протиповітряної оборони пасажирського авіалайнера південнокорейської 

авіакомпанії у 1983 р., наступна відмова Болгарії та СРСР визнавати свою 

відповідальність зумовили розробку змін до Чиказької конвенції, ухвалених у 

1984 р. (насамперед, ст. 3 «bis»), які б забезпечили баланс між безпекою 

авіаперевезень та безпекою держави. Зміни встановили правила поводження 

держав із цивільними повітряними суднами, які порушують повітряний 

простір держави, і спрямовані на мінімізацію застосування сили проти судна-

порушника. Крім того, як свідчить сучасна практика МС ООН (справа про 

збиття ВМС США 02.07.1988 р. іранського цивільного судна авікомпанії Iran 

Air), вельми обмеженим є застосування ст. 51 Статуту ООН (право на 

самооборону) стосовно незаконного втручання держави у діяльність 

цивільної авіації. Також показовими у цьому сенсі є положення санкційних 

резолюцій РБ ООН щодо відповідальності Лівії за теракт на борту літака 

рейсу РА1103 американської авіакомпанії PanAm у грудні 1988 р.  
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РОЗДІЛ V.  

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ 

ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 

 

5.1. Універсальне співробітництво України в авіаційній галузі 

 

5.1.1. Україна та ІКАО.  

Україна у 1992 році стала 172 державою-членом міжнародної 

організації цивільної авіації (ІКАО) [107]. Протягом 1996-1998 років в 

Україні за підтримки ІКАО були створені два учбові центри 1КАО - 

Європейський Субрегіональний центр з авіаційної безпеки, який має два 

філіали - на базі ДМА «Бориспіль» й Національного авіаційного університету 

(НАУ), та Навчальний центр ІКАО з підготовки державних інспекторів з 

безпеки польотів та інспекторів з підтримання льотної придатності 

повітряних суден. Також у 1997 році українськими фахівцями та 

представниками Європейського Бюро ІКАО були остаточно врегульовані 

питання розподілу відповідальності за обслуговування повітряного руху над 

Чорним морем (наприклад, Угода між Урядом України та Урядом Республіки 

Туреччина щодо розмежування кордонів районів польотної інформації від 

7.12.1995 р. та Протокол між Урядом України і Урядом Російської Федерації 

з питань розмежування кордонів районів польотної інформації від 

18.01.1995р.) та визначені основні напрямки співробітництва з надання 

аеронавігаційних послуг з країнами Закавказзя. 

Відповідно до Глобального плану забезпечення безпеки польотів, який 

передбачав, починаючи з 1 січня 1998 року, проведення експертами ІКАО 

регулярних і обов’язкових перевірок організації контролю за забезпеченням 

безпеки польотів у державах-членах, в Україні у 2000 році був здійснений 

аудит спроможності державних авіаційних органів щодо забезпеченням 

безпеки польотів. За результатами цього аудиту була підтверджена 
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відповідальність національних заходів контролю за авіаційною безпекою 

міжнародним стандартам і рекомендованій практиці ІКАО. 

З 2001 року в Україні видається і підтримується Збірка 

аеронавігаційної інформації (AIR UKRAINE), формат якої відповідає 

Стандартам ІКАО і включає усю необхідну аеронавігаційну інформацію. З 

урахуванням рекомендацій ІКАО на урядовому рівні ухвалено важливе 

рішення про перехід на Світову геодезичну систему 1984 року (WGS-84). 

Починаючи з 2001 року у повітряному просторі України застосовуються 

крейсерські ешелони ІКАО, а також скорочений мінімум вертикального 

ешелонування (RVSM), що позитивно вплинуло на адаптацію мережі 

маршрутів з державами Європейського регіону. 

У ході візиту Генерального секретаря ІКАО К.Перейро в Україну у 

серпні 2002 року спільно з українськими фахівцями були обговорені основні 

напрямки співробітництва у галузі космічних технологій, що спрямовані на 

створення сучасних систем управління повітряним рухом. Також у ході 

одинадцятої аеронавігаційної конференції під егідою ІКАО (квітень 2003 

року) були обговорені питання модернізації аеронавігаційної системи 

України. У березні 2007 року представники України Д.Бабенчук, В.Сімак, 

К.Поліщук брали активну участь у роботі Всесвітнього симпозіуму ІКАО з 

питань ефективності систем аеронавігації. 

Ще одним з прикладів успішного міжнародного співробітництва 

України в авіаційній галузі став семінар з проблем впровадження технології 

СИБ/АТМ, що відбувався з 30 жовтня по 1 листопада 2007 року у Києві, 

організатором якого стало Європейське Бюро ГКАО та Державна авіаційна 

адміністрація України. 

Як одну із значних подій у рамках співробітництва України з ІКАО 

потрібно відзначити активну участь українських представників у 

Міжнародній конференції з повітряного права, що відбулася у Монреалі 20 

квітня – 2 травня 2009 року. В рамках цієї конференції, як відомо, були 

відкриті для підписання державами-членами ІКАО два найважливіші 
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документи: Конвенція про повітряний збиток, заподіяний повітряними 

суднами третім особам [469], та Конвенція про відшкодування третім особам 

збитків, заподіяних в результаті актів незаконного втручання за участю 

повітряних суден [471]. 

5 грудня 2011 р. набув чинності Меморандум про взаєморозуміння між 

Україною та Міжнародною організацією цивільної авіації щодо постійного 

моніторингу універсальної аудитної програми нагляду за безпекою, 

підписаний 18 листопада 2011 р. Головою Державної авіаційної адміністрації 

України та Генеральним секретарем ІКАО. 

У вересні 2011 р. у рамках 60-ї спеціальної наради гендиректорів 

цивільної авіації країн- членів Європейської конференції цивільної авіації (1-

5 вересня) відбулася зустріч Голови Державної авіаційної служби України 

А.А.Колісника з Генеральним секретарем ІКАО Р.Бенжаміном. Під час 

зустрічі Р.Бенжаміну було поновлено запрошення відвідати Україну з 

робочим візитом. Метою візиту стало б проведення урочистих заходів з 

нагоди присвоєння Р.Бенжаміну вченою радою Національного авіаційного 

університету звання почесного доктора, обговорення тематики модернізації 

аеропортів та відповідної інфраструктури у нашій державі у ході підготовки 

до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. 

Також ІКАО надає консультативну допомогу з різноманітних аспектів 

авіаційної діяльності, сприяє просуванню ініціативним проектам, в яких 

приймає участь Україна. Це насамперед підготовка до створення авіаційними 

адміністраціями України, Азербайджану, Туреччини і Молдови регіональної 

організації для забезпечення безпеки польотів та управління цією системою 

[199]. 

На сьогодні співробітництво України з ІКАО забезпечується через 

Європейський та Північно-Атлантичний офіс ІКАО, розташований в м. 

Париж. Якраз на його базі організовуються заходи регіонального значення, 

відбувається робота з постійного удосконалення Європейського 

Аеронавігаційного плану, здійснюється робота спеціалізованих робочих груп 
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(EANPG, FLOE, MET, AIS, з безпеки польотів, авіаційної статистики, питань 

повітряних перевезень, юридичних питань, перевезення небезпечних 

вантажів, тощо). 

Ще одним прикладом тісного співробітництва України та ІКАО стало 

проведення 20-21 жовтня 2011 року у Міністерстві інфраструктури України в 

рамках проекту «Підтримка інтеграції України до Транс’європейської 

транспортної мережі» спеціалізованого семінару «Сутність законодавства у 

авіаційному світі, що швидко змінюється». 

На сьогодні одним із важливих аспектів співробітництва України з ІКАО 

є проблема забезпечення міжнародної аеронавігації над Чорним морем. 

Згідно з ПКУ 2011 р. (ч. 1 ст. 27) «використання повітряного простору над 

відкритим морем, де відповідальність за ОПР міжнародними договорами 

України покладена на Україну, здійснюється відповідно до норм 

міжнародного права» [159]. Угодою про встановлення районів польотної 

інформації над Чорним морем, затвердженою Рішенням Ради ІКАО у 1997 р. 

[350], передбачено, що аеронавігаційне обслуговування МПТ над 

центральною і західною частиною Чорного моря, які розташовуються в 

межах Сімферопольського РПІ, здійснює Україна [714, с. 16]. Виконання 

завдань щодо організації використання повітряного простору України, 

безпечного і регулярного повітряного руху в повітряному просторі України 

та в повітряному просторі над відкритим морем, де відповідальність за ОПР 

міжнародними договорами України покладена на Україну, забезпечує 

Об'єднана цивільно-військова система організації повітряного руху (ч. 1 ст. 

28 ПКУ 2011 р.) [159]. 

У ході збройної агресії та окупації РФ території АР Крим у лютому 2014 

р. відбулось захоплення і всіх об’єктів на півострові, пов’язаних із авіацією. 

У березні 2014 р. Україна оголосила про закриття аеропортів у Криму та 

регіонального центру РПІ в Сімферополі. Управління РПІ взяли на себе 

диспетчери українських центрів в Одесі та Дніпропетровську (нині – Дніпро) 

[9].  
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Повітряний простір над територією АР Крим було повністю закрито для 

здійснення польотів повітряних суден (Євроконтроль видав заборону 

2.04.2014 р.) [704], ІКАО, ІАТА та ЄААБ видали рекомендації користувачам 

повітряного простору України планувати та спрямовувати свої маршрути в 

обхід повітряного простору над Чорним морем у межах Сімферопольського 

РПІ [210, с.2]. Наразі над територією Кримського півострова та 

територіальними водами України, в повітряному просторі без вертикальних 

обмежень встановлена заборонена для польотів зона, хоча російські 

авіакомпанії здійснюють рейси у Крим з території РФ [698].  

З метою нормалізації польотів у повітряному просторі над Чорним 

морем за участі усіх прибережних держав, Євроконтролю, ІАТА, ЕAАБ у 

2015 р. ІКАО було ухвалено рішення про створення Оперативної групи з 

Чорного моря. І вже у 2016 р. у Бюлетені ЄAAБ було підтверджено, що два 

маршрути зони відповідальності України – L851 та M856, – які розташовані 

над західною частиною Чорного моря і проходять через інші ділянки 

повітряного простору є придатними для планування польотів усіма 

авіакомпаніями. При їхньому використанні слід керуватися необхідною для 

польотів інформацією, яку надає Україна [551]. Задля налагодження 

повітряного руху у цьому районі було здійснено певні технічні та 

експлуатаційні заходи. У результаті для секторів Одеського та Дніпровського 

центрів організації повітряного руху 27.08.2015 р. набули чинності нові 

спеціальні умови і процедури планування польотів. У 2017 р. Євроконтроль 

підтвердив, що Державне підприємство обслуговування повітряного руху 

України здійснює ОПР належним чином і не має технічних проблем [714]. 

Позиція України відносно проблем, які виникли в РПІ Сімферополь, 

була чітко визначена у спеціальному робочому документі, підготованому 

Україною в рамках 40 Асамблеї ІКАО 2019 р. [16]. Документ визначає 

основні аспекти, пов’язані з безпекою польотів у районі польотної інформації 

Сімферополь, у тому числі в повітряному просторі над відкритим морем. 
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Базуючись на загальновизнаних положеннях Чиказької конвенції 1944 р. та 

Додатках до неї, Україна заявила про наступне: 

1) РПІ Сімферополь включає суверенний повітряний простір України і 

повітряний простір над відкритим морем. Відповідальність за ОПД у цьому 

районі (включно з міжнародним повітряним простором) делегована Україні в 

рамках чинних регіональних угод, затверджених рішенням Ради ІКАО від 

17.02.1997 р. № EUR/NAT96/38-ATS, що і зафіксовано у електронному 

аеронавігаційному плані регіону EUR (eANP) [16]. 

2) РФ у 2014 р. в односторонньому порядку і всупереч положенням 

Чиказької конвенції 1944 р., Стандартів ІКАО і Європейському 

аеронавігаційному плану (EUReANP) оголосила, що повітряний простір в 

РПІ Сімферополь разом з повітряним простором над відкритим морем 

знаходяться під відповідальністю РФ. 3)Надання РФ аеронавігаційної 

інформації по РПІ Сімферополь може нести загрозу для польотів у 

міжнародному повітряному просторі над відкритим морем. Дії РФ уже 

спричинили суттєве зниження ефективності використання повітряного 

простору РПІ Сімферополь і збільшили навантаження на сусідні РПІ [16]. 

3) Незважаючи на наявні порушення, Україна продовжує безпечне 

надання аеронавігаційного обслуговування і вживає заходів для нормалізації 

повітряного руху над відкритим морем в РПІ Севастополь в інтересах 

міжнародної цивільної авіації [16]. 

Що стосується позиції РФ, то вона була викладена в ході Тринадцятої 

аеронавігаційної конференції, яка відбулася 9-19 жовтня 2018 р. у м. 

Монреаль (Канада). У заяві, зокрема, йшлося про те, що РФ є активним 

користувачем повітряного простору РПІ Сімферополь і тому стурбована 

ситуацією, що склалася через відсутність взаємодії між диспетчерськими 

органами РФ та України при обслуговуванні повітряного руху в РПІ 

Сімферополь, яке здійснюється одночасно кількома диспетчерськими 

службами. Дії Євроконтролю, які підтверджують можливість диспетчерських 

органів України обслуговувати рух деякими маршрутами в рамках РПІ 
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Сімферополь визначено як безвідповідальні. На думку російських експертів, 

ІКАО слід організувати незалежну технічну перевірку можливостей усіх 

держав Чорноморського басейну щодо аеронавігаційного обслуговування 

РПІ Сімферополь у повному обсязі включно із здійсненням пошуково-

рятувальних робіт у цьому регіоні і забезпечити безперешкодний доступ для 

її проведення, а також доручити Цільовій групі по Чорному морю виробити 

пропозиції щодо внесення змін до Європейського аеронавігаційного плану 

[81]. Висловнена РФ позиція не знайшла підтримки у учасників конференції. 

Слід також зазначити, що, згідно зі Звітом Голови Державної авіаційної 

служби України за 2019 р., представники Державіаслужби взяли участь у 6-

му засіданні спеціальної координаційної групи ІКАО (12.11.2019 р.), яке було 

присвячене виробленню механізму для вирішення операційних та технічних 

питань нормалізації повітряного руху у повітряному просторі над Чорним 

морем (BSTF/6) [85]. Мала місце також співпраця в рамках засідання (02-

06.12.2019.р.) Європейської групи з планування авіаційних систем 

(EASPG/1), де українські представники, спираючись на результати 40-ї 

Асамблеї ІКАО та BSTF/6, піднімали питання нормалізації повітряного руху 

над відкритим морем у межах Сімферопольського РПІ [85]. Все це 

відбувалося на фоні продовження роботи над відкриттям постійного 

представництва України при ІКАО. 

Важливою подією в рамках співробітництва України та ІКАО стало 

перебування в Україні (25.02-03.03.2020) місії ІКАО, метою якої була 

перевірка стану забезпечення і втілення стандартів та Рекомендованої 

практики ІКАО, а також виконання Україною її зобовʼязань як члена ІКАО. 

Перевірялися, зокрема, основне авіаційне законодавство і нормативні акти 

цивільної авіації, організація цивільної авіації, видача свідоцтв авіаційному 

персоналу і підготовка кадрів, виконання польотів повітряних суден, 

розслідування авіаційних пригод та інцидентів, аеронгавігаційне 

обслуговування, аеродроми та наземні засоби.За повідомленнями 

українських державних органів, Україна пройшла цей аудит успішно [247].  
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Це значно підвищило шанси на виконання стратегічного завдання в 

рамках співробітництва України з ІКАО, закріпленого в положеннях 

Національної транспортної стратегії України на період до 2030 р, де йдеться 

про обрання України до Ради ІКАО та активізації її участі в роботі 

організації [182].  

  

5.1.2. Міжнародне співробітництво України з питань безпеки 

цивільної авіації. 

Як розглядалося у Розділі ІV, Україна є учасницею більшості 

універсальних міжнародних конвенцій, які регламентують міжнародно-

правове забезпечення безпеки цивільної авіації. На сьогодні питання 

правового забезпечення безпеки цивільної авіації є дуже болючим для 

України з огляду на збиття 17.07.2014 р. у повітряному просторі України 

літака компанії Malaysia Airlines, який летів за маршрутом Амстердам – 

Куала-Лумпур, а також на збаття ППО Ірану українського літака 08.01.2020 

р. У зв’язку з цим важливим є теоретико-правове обґрунтування правових дій 

української держави щодо виконання нею міжнародно-правових зобов’язань, 

що випливають із участі у міжнародних конвенціях. Саме у цьому сенсі дуже 

чіткою, на нашу думку, є позиція української дослідниці М.О. Раскалєй, яка 

стверджує, що «необхідність формування єдиного правового поля діяльності 

підприємств повітряної галузі з урахуванням міжнародних норм шляхом їх 

імплементації у внутрішнє право обумовлюється потребою створення умов, 

які сприяють підвищенню конкурентоспроможності національних 

авіаперевізників» [191, с. 84]. 

Теорія міжнародного права має досить багато концептуальних 

трактувань визначення «реалізація норм міжнародного права». Так, на думку 

професора Г.В.Ігнатенка (РФ), «реалізація норм міжнародного права – це 

втілення норм міжнародного права у поведінці, діяльності держав та інших 

об’єктів міжнародного права. Формами реалізації є: дотримання, виконання й 

використання» [125, с. 176]. У свою чергу проф. В.І. Муравйов (Україна), 
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ототожнюючи терміни «реалізація» та «імплементація», виділяє такі форми 

реалізації міжнародного права, як дотримання, виконання, використання й 

застосування [77, с. 182-183]. Виходячи із наведених доктринальних 

трактувань, проаналізуємо основні особливості реалізації норм міжнародного 

повітряного права у договірній практиці України, яка, на нашу думку є 

показником їх ефективності. 

Україна ратифікувала Конвенцію про міжнародні гарантії стосовно 

рухомого обладнання 2001 р. і Протокол до неї [178], однак чинний 

Повітряний Кодекс України не містить положень, що стосуються правочинів 

з рухомим авіаційним обладнанням. Для порівняння: Російська Федерація 

теж є учасницею цієї Конвенції, і Повітряний Кодекс РФ (ст. 37) регламентує 

порядок сертифікації авіаційних двигунів і повітряних гвинтів [57, с. 44-48]. 

Тим самим складається досить неприємна ситуація, коли дії (або 

бездіяльність) українського законодавця можна розцінювати згідно ст. 27 

Віденської конвенції про право міжнародних договорів, яка позбавляє 

державу-учасницю права «посилатися на положення внутрішнього права у 

якості виправдання невиконання нею договору» [28]. 

Водночас не менш важливе значення має термінологічне трактування 

понять «безпека цивільної авіації» та «акт незаконного втручання», які 

вельми різні у дослідженнях саме українських фахівців у галузі повітряного і 

міжнародного повітряного права. Так, А.В. Філіппов, структурно включаючи 

у поняття «авіаційної безпеки» безпеку польотів, екологічну безпеку та 

інформаційну безпеку, трактує поняття «забезпечення безпеки цивільної 

авіації як «забезпечення нормальної, безпечної діяльності цивільної авіації і 

авіаційних об’єктів» або, конкретизуючи термін «забезпечення», 

«здійснення, насамперед, заходів, призначених для забезпечення нормальної 

і безпечної діяльності авіації та авіаційних об’єктів» [250, с. 25]. У 

подальших своїх дослідженнях цей автор пропонує «з метою уніфікації 

термінології українського законодавства» замінити термін «авіаційна 

безпека» повністю тотожним йому за змістом терміном «захист цивільної 
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авіації від актів незаконного втручання» [251, с. 246]. 

Дещо іншу позицію щодо трактування терміну «авіаційна безпека» 

демонструє С.І.Москаленко. Виходячи зі змісту загального поняття 

«небезпека», автор визначає «небезпеку цивільної авіації» як «сукупність 

чинників, які становлять загрозу для цивільної авіації, при цьому об’єктом 

авіаційної безпеки є життя людини, інтереси суспільства, безпека держави, 

власність, навколишнє природне середовище» [131, с. 251]. 

У свою чергу М.О.Раскалєй визначає «забезпечення безпеки», умовно 

розділяючи це поняття на дві взаємопов’язані складові: а) « забезпечення 

техніко-експлуатаційних аспектів безпеки», б) « правові аспекти, спрямовані 

на захист від актів незаконного втручання при міжнародних повітряних 

перевезеннях» [189, с. 79]. 

Розглянемо основні положення повітряного права України, присвячені 

аспектам безпеки цивільної авіації і, перед усім, актам незаконного 

втручання у діяльність цивільної авіації. Чинний Повітряний Кодекс України 

2011 р. [159] (п. 1 ст. 86), зі змінами, внесеними ухваленим у 2017 р. Законом 

України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» [168, 

с. 5], передбачає, що «актами незаконного втручання є акти або спроби 

вчинення актів, що створюють загрозу безпеці цивільної авіації» [159]. До 

таких актів відносять: «1) незаконне захоплення повітряних суден; 2) 

руйнування повітряного судна, що перебуває в експлуатації; 3) захоплення 

заручників на борту повітряних суден або на аеродромах; 4) насильницьке 

проникнення на борт повітряного судна, в аеропорт або в розташування 

аеронавігаційного засобу чи служби; 5) розміщення на борту повітряного 

судна або в аеропорту зброї, небезпечного пристрою або матеріалу, 

призначених для досягнення злочинних цілей; 6) використання повітряного 

судна, що перебуває в експлуатації, з метою заподіяння каліцтва, інших 

ушкоджень здоров’ю, смерті фізичній особі або значної шкоди майну чи 

навколишньому природному середовищу; 7) повідомлення навмисно 

неправдивої інформації, що ставить під загрозу безпеку повітряного судна 
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під час польоту або на землі, безпеку пасажирів, членів екіпажу, наземного 

персоналу, інших осіб в аеропорту чи в розташуванні засобів або підрозділу 

цивільної авіації. актів незаконного втручання у діяльність цивільної авіації в 

тому числі й незаконне захоплення повітряного судна у повітрі та на землі» 

[159]. 

Також, згідно зі ст. 88 ПКУ, «уповноважений орган з питань цивільної 

авіації збирає надає інформацію про політ повітряного судна, яке зазнало 

акту незаконного втручання, всім іншим державам, у межах юрисдикції яких 

перебувають відповідні органи ОПР, у тому числі органи в аеропорту 

відомого або ймовірного пункту призначення для того, щоб своєчасно вжити 

необхідних заходів безпеки на повітряних лініях, а також у відомому або 

ймовірному пункті приземлення повітряного судна» [159]. 

На випадок якщо іноземне повітряне судно внаслідок акту незаконного 

втручання здійснило посадку на території України, уповноважений орган з 

питань цивільної авіації якнайшвидше надає державі реєстрації судна та 

державі, яка є експлуатантом усю відповідну інформацію. Цей орган у 

визначеному порядку інформує інші держави, з якими є спільний авіаційний 

простір про захоплення повітряного судна на землі або у повітряному 

просторі України, приземлення захопленого повітряного судна на території 

України, залишення захопленим повітряним судном території України [159] 

(такі ж положення містяться у п. 165 і п. 168 Державної програми авіаційної 

безпеки цивільної авіації 2017 р.) [168]. На думку автора, ці положення 

складно розглядати у звʼязку з міжнародною договірною практикою, що 

склалася на даний момент, оскільки термін «спільний повітряний простір» не 

має однозначного тлумачення як в доктрині, так й в договірній практиці 

України [55, с. 55-58].  

Потрібно також відзначити, що у розділі ІІ Державної програми 

міститься кваліфікаційне визначення «акту незаконного втручання», до 

якого, однак, не включено такий різновид як «незаконне захоплення 

повітряного судна». 
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У свою чергу чинний Кримінальний Кодекс України 2001 р. у ст. 278 

передбачає кримінальну відповідальність за «викрадення або захоплення 

повітряного судна, в тому числі й за попередньою змовою групи осіб» [104], 

але також, на жаль, не містить чіткого визначення цього правопорушення. 

Виходячи із викладеного, можна констатувати, що на сьогодні жоден із 

спеціальних законів або підзаконних актів України у галузі діяльності 

цивільної авіації не містить визначення поняття «незаконне захоплення 

повітряного судна» [55, с. 55-59]. При цьому тільки Закон України «Про 

боротьбу з тероризмом» 2003 р., якщо «акт незаконного захоплення 

повітряного судна» трактувати широко, тобто як такий, що, як правило, 

супроводжується захопленням заручників, містить спеціальні положення 

щодо відповідальності за фінансування подібних протиправних дій. 

Положення ст. 11-1 – ст. 11-2 Розділу VІ Закону передбачають зупинення 

фінансових операцій з активами, що пов’язані з фінансовим тероризмом. 

Додатково норми ст. 23 – ст. 25 Розділу VІ Закону регламентують 

відповідальність керівників та посадових осіб підприємств та організацій, а 

також громадян, які сприяли терористичній діяльності (включно із 

наслідками щодо «акту незаконного захоплення повітряного судна»), 

насамперед шляхом фінансування підготовки та проведення терористичних 

дій, а також сприяють вербуванню й переховуванню терористів [167]. 

Ведучи мову про загальні аспекти посилення безпеки цивільної авіації в 

Україні, варто звернути увагу на положення Національної транспортної 

стратегії України на період до 2030 р., які, зокрема, передбачають заходи з 

безпеки польотів як на державному рівні, так і на рівні суб’єктів авіаційної 

діяльності; співпрацю з Європейським агентством з безпеки польотів 

(EASA); перегляд політики у галузі авіаційної безпеки з урахуванням 

положень Державної програми авіаційної безпеки, а також контроль 

виконання цієї програми згідно із Додатком 17 до Чиказької конвенції 1944 

р.; законодавче урегулювання проблеми контроль за орнітологічною 

ситуацією в аеропортах України з урахуванням САРП; впровадження 
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інформаційних технологій авіаційної безпеки; узгодження правил і процедур, 

що застосовуються у об’єднаній цивільно-військовій системі для координації 

повітряного руху, з положеннями міжнародних документів; впровадження 

стандартів ІКАО та Всесвітньої митної організації для безпеки у процесі 

поставок авіаційних вантажів та пошти [182]. 

 

5.1.3. Реалізація Україною міжнародно-правових зобов’язань щодо 

відповідальності авіаперевізників. 

Як відзначалося вище, на сьогодні до учасників Монреальської 

конвенції 1999 р. про уніфікацію деяких правил повітряних перевезень 

належить 136 держав світу. Україна приєдналася до Монреальської конвенції 

у 2008 р. [175]. Для виконання міжнародно-правових зобов’язань п.6 ст.100 

ПКУ передбачає відповідальність авіаперевізників у межах, передбачених 

вимогами та правилами, визначеними міжнародними договорами України, 

згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України, а також 

законодавством України включно з Авіаційними правилами України [159]. 

У розділі XXVI «Обов’язки авіаперевізника та розмір компенсації за 

заподіяну шкоду» Авіаційних правил України передбачено, що 

«авіаперевізник не може виключити чи обмежити свою відповідальність за 

шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, за умов, 

зазначених у вказаному розділі, сумою у розмірі 250 тис. СПЗ для кожного 

пасажира» [7]. 

При цьому авіаперевізник повинен впродовж 15 днів після 

ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, 

здійснити авансовий платіж у розмірі не менше ніж 16 тис. СПЗ (за винятком 

легких тілесних ушкоджень). Під час оформлення квитка пасажир має 

отримати від авіаперевізника у письмовому вигляді виклад основних 

положень, які регулюють відповідальність авіаперевізника перед пасажиром 

та за його багаж, а також письмове повідомлення про межі такої 

відповідальності. 
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Відповідальність авіаперевізника за шкоду, заподіяну внаслідок 

затримки під час повітряного перевезення пасажирів будь-якими рейсами, 

обмежується сумою 4694 СПЗ щодо кожного пасажира. Відповідальність 

авіаперевізника у разі знищення, втрати, пошкодження або затримки 

перевезення зареєстрованого багажу обмежується сумою 1131 СПЗ [7]. 

Водночас, авіаперевізник не відповідає за заподіяну шкоду у таких же 

випадках, як і ті, що встановлені у Монреальській конвенції 1999 р.  

Важливою складовою монреальської системи відповідальності є 

забезпечення державами-учасниками належного авіаційного страхування, 

передбаченого ст. 50 Конвенції [464, с. 16]. На жаль, Повітряний Кодекс 

України в ст. 117 – ст. 118 містить лише загальні відсилочні норми, що 

стосуються авіаційного страхування [159]. В Україні наразі діють Порядок і 

Правила проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації 

в редакції 2017 р. [162]. 

Тим самим виникає досить неприємна ситуація, коли діяльність (або 

бездіяльність) українського законодавця підпадають під кваліфікацію ст. 27 

Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р., тобто, коли 

держава-учасниця «не може посилатися на положення внутрішнього права як 

на виправдання невиконання нею договору» [955]. 

Особливо слід зазначити, що відповідно до розділу XIII Повітряного 

кодексу України у разі відмови у перевезенні, скасування або затримки рейсу 

незалежно від тривалості, пасажири з обмеженими фізичними можливостями 

(особи з інвалідністю) та особи, що їх супроводжують, а також діти без 

супроводу мають право на допомогу в першу чергу [159]. 

У розділі VIII «Перевезення деяких категорій пасажирів» Авіаційних 

правил України ці норми конкретизовані. Крім того, передбачено, що 

«авіаперевізник, агент з продажу, агент з обслуговування можуть відмовити 

особі з інвалідністю або з обмеженою рухливістю в підтвердженні 

бронювання, посадці на борт повітряного судна, а також вимагати 

супроводження такої особи іншою особою, яка здатна надати йому необхідну 
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допомогу, у двох випадках: 1) з метою дотримання вимог безпеки, 

встановлених міжнародним правом, законодавством України та вимог 

безпеки, встановлених органом, який видав дійсний сертифікат експлуатанта; 

2) якщо розмір повітряного судна, його дверей унеможливлює посадку на 

борт повітряного судна або перевезення пасажира з інвалідністю або з 

обмеженою рухливістю» [7]. У разі такої відмови мають бути запропоновані 

альтернативний варіант перевезення і відшкодування вартості квитка.  

За порушення прав особливих категорій пасажирів суб’єкти авіаційної 

діяльності несуть відповідальність, передбачену законодавством відповідних 

держав. Згідно ст. 100 Повітряного кодексу України 2011 p. «пасажир має 

право на компенсацію від авіаперевізника і надання допомоги у разі відмови 

у перевезенні, скасування чи тривалої затримки рейсу, зниження класу 

обслуговування пасажиру в порядку, встановленому цим Кодексом, 

авіаційними правилами України та міжнародними договорами України» 

[159]. Водночас, у розділі XXVI Авіаційних правил України 2018 p. вказано, 

що «авіаперевізник відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в 

повітряному перевезенні пасажирів і багажу, якщо не доведе, що він, його 

працівники та агенти з продажу та/або обслуговування вжили всіх можливих 

заходів для того, щоб уникнути шкоди, або що він (вони) не мав (мали) змоги 

вжити таких заходів» [7]. За неналежне перевезення пасажира і багажу 

авіаперевізник відшкодовує тільки реальні збитки, доведені пасажиром, але в 

межах відповідальності за шкоду, встановлену Авіаційними правилами 

України.  

 

5.2. Регіональне співробітництво України в авіаційній галузі 

 

5.2.1. Україна та ЄС.  

Першим кроком співробітництва України та ЄС в авіаційній галузі 

стала Угода про партнерство та співробітництво між Україною та 

Європейським Співтовариством та їх державами-членами від 14.06.1994 р. 
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Згідно з статтею 64 цієї Угоди передбачалась реконструкція та модернізація 

транспортних систем, включно авіаційну, а також забезпечення сумісності 

транспортних мереж в контексті глобальної транспортної системи. 

Укладений з метою виконання вище згаданої угоди План дій Україна-

ЄС на 2005-2007 роки затвердив, зокрема, наступні завдання, а саме: 

розробка ефективної моделі переговорів щодо двосторонніх угод про 

повітряне сполучення, укладених Україною з державами-членами ЄС з 

метою внесення змін у порядок визначення та правових вимог до 

«призначених авіапідприємств» з боку з держав-членів ЄС, проведення 

інших заходів у галузі безпеки на авіаційному транспорті та підвищення 

рівня технічного забезпечення повітряних перевезень. 

З метою виконання поставлених завдань 01 грудня 2005 року було 

підписано так звану «горизонтальну» Угоду між Україною та Європейським 

Співтовариством про певні аспекти повітряного сполучення [232]. Ця Угода 

внесла у діючі міжнародні угоди про повітряне сполучення з державами-

членами ЄС необхідні зміни щодо призначення авіаперевізників з боку цих 

країн відповідно до положень Регламенту Ради ЄС №2407/92 від 23.07.1993р. 

«Про ліцензування авіаперевізників» [495]. Мова йде, насамперед, про 

наступні зміни. Згідно з статтею 2 Угоди «призначене авіапідприємство» 

отримує дозволи на польоти та інші технічні дозволи, якщо: 

1)авіапідприємство засноване на території держави-члена і має чинну 

ліцензію на здійснення авіаперевезень згідно з нормами права ЄС, 2) 

двосторонній фактичний контроль над авіапідприємством здійснюється і 

підтримується державою-членом, відповідальним за видачу сертифікату 

експлуатанта, 3) авіапідприємство належить на умовах володіння повним або 

контрольним пакетом акції і контролюється державами-членами та (або) 

громадянами держав- членів. 

Слід також відмітити, що з 10.05.2007р. Україна стала 33-ім членом 

Європейської організації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль). 
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Виходячи з міжнародних зобов’язань, передбачених положеннями 

Міжнародної Конвенції 1960 р. щодо співробітництва у галузі безпеки 

аеронавігації (з додатками та змінами) та Багатосторонньої Угоди 1981 р. про 

сплату маршрутних зборів до нового Повітряного Кодексу України 2011 р. 

включили низку важливих положень, як то: визначення структури 

повітряного простору України (ст. 25), плата за аеронавігаційне 

обслуговування та надання аеронавігаційної інформації (ст.ст. 36-37) [159]. 

Новим перспективним напрямком авіаційного співробітництва України 

та ЄС став початок переговорного процесу у Києві 3-5 грудня 2007 року 

представниками сторін, який мав на меті укладання до 2011 року Угоди про 

спільний авіаційний простір. Як було закріплено в Протоколі другого раунду 

переговорів між делегацією України та Європейського Співтовариства щодо 

укладання Угоди про спільний авіаційний простір (раунд проходив у 

Брюсселі 23-24.07.2008р.), сторони, відмічаючи зростаючий розвиток ринку 

авіаперевезень між Україною та ЄС, підкреслюють важливість повного 

застосування в Україні та ЄС стандартів ІКАО з безпеки польотів та 

виконання плану дій для покращання нагляду за безпекою польотів, наданого 

українській стороні ЄС. Крім того, гармонізація стандартів безпеки польотів 

вимагає тісної співпраці між Державною авіаційною адміністрацією та 

Європейським Агентством з безпеки польотів, а також необхідності 

складання плану регулярної конвергенції з метою сприяння подальшому 

переговорному процесу. 

Надалі в рамках третього й четвертого раунду переговорів (червень 

2009 р. та листопад 2009 р.) представники сторін продовжили консультації 

щодо загальних базових стандартів з безпеки польотів та параметрів рівного 

доступу авіаперевізників до ринку міжнародних перевезень. Також особлива 

увага в ході консультацій була приділена таким питанням як правила 

експлуатації, льотна придатність, аеропортова діяльність та охорона 

навколишнього середовища. 
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В ході п’ятого раунду переговорів між Україною та Європейським 

Союзом щодо угоди про загальний авіаційний простір (березень 2012 р.) 

особлива увага була приділена обговоренню критеріїв і базових завдань 

перехідних періодів лібералізації доступу до внутрішнього ринку 

авіаперевезень. 

Ведучи мову про мету переговорного процесу України та ЄС з питань 

спільного авіаційного простору слід зауважити, що європейська сторона 

передбачає укладення угоди, яка була б аналогічною Угоді Європейського 

Союзу та Королівства Марокко від 12.12.2006 року. Дана Угода закріплює 

змішаний правовий режим регулювання міжнародних повітряних перевезень. 

По-перше, Угода закріплює низку правових стандартів в галузі авіації, 

передбачених нормами права ЄС в таких галузях як безпека польотів, 

керування повітряним рухом, охорона навколишнього середовища від 

шкідливого впливу авіації, захист прав споживачів, використання 

автоматизованих систем бронювання. По-друге, Угода передбачає, що при 

здійсненні повітряних перевезень між сторонами не обмежується кількість 

авіапідприємств, експлуатуючих ці договірні повітряні лінії, тобто спілок 

авіаперевізників або марокканських авіаперевізників. По-третє, 

авіаперевізники обох сторін здійснюють будь-які види авіаперевезень між 

територіями договірних сторін в рамках третьої, четвертої й п’ятої свободи 

повітря. 

Крім того, призначені авіапідприємства Марокко та ЄС володіють 

свободою у встановленні тарифів, тобто не потрібно їх затверджувати 

авіаційною владою сторін, а також авіапідприємства можуть вибирати будь-

які правові форми співробітництва при організації міжнародних перевезень. 

У подальшому у ході робочих консультацій між Україною та ЄС з 

цього питання, що відбулися 30.03.2012р. у Кельні, у якості компромісу по 

одному з принципових питань визнання сертифікатів льотної придатності 

повітряних суден, що виконують міжнародні авіаперевезення, європейська 
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делегація запропонувала зокрема підписати спеціальну угоду про взаємне 

визнання сертифікатів льотної придатності (BASA). 

Слід зазначити, що згідно з Постановою КМУ № 184-р від 05.04.2012 р. 

«Про затвердження першочергових заходів щодо інтеграції України до 

Європейського Союзу на 2012 рік» передбачається, що Угода між Україною 

та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір буде укладена не 

пізніше 02.07.2012 р. [170]. 

Як відомо, восьмий раунд переговорів між Україною та ЄС щодо 

створення спільного авіаційного простору, який проходив 20-23 жовтня 2013 

р. в м. Брюсселі, дозволив договірним сторонам погодити більшість 

розбіжностей їх позицій. 

Закономірним результатом цих переговорів стало наступне парафування 

представниками договірних сторін проекту Угоди між Україною та 

Європейським Союзом і його державами членами про спільний авіаційний 

простір (САП) [241], яке відбулося 28.11.2013 р. в рамках Вільнюського 

саміту Україна-ЄС. 

На жаль, Угода про САП (далі Угода) у редакції 2013 року містить, на 

наш погляд, низку неоднозначних положень. 

 Так, згідно з ст. 29 учасники Угоди утворюють Спільний Комітет з 

представників сторін. До компетенції Комітету віднесено низку важливих 

питань, пов’язаних з функціонуванням САП. Це, зокрема, регулювання 

питань доступу до ринку повітряних перевезень, розробка (на рівні 

експертів) та впровадження нових правових моделей у галузі міжнародного 

публічного і приватного права, що мають практичне значення для безпеки 

польотів, охорони навколишнього середовища, розвитку авіаційної 

інфраструктури, промислового співробітництва та захисту прав споживачів. 

Комітету надаються повноваження щодо обміну інформацією та проведення 

консультацій з питань імплементації положень Угоди, а також їх тлумачення 

або застосування. 
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Безумовно, наявність такого спільного органу не може оскаржуватися. 

Але в той же час пропонується, що всі рішення Комітету прийматимуться на 

основі консенсусу і будуть обов’язковими для сторін. Тому цілком 

закономірно виникає питання щодо порядку формування Комітету [67, 38-

41].  

Не менш цікавими є положення ст. 30 Угоди щодо вирішення спорів. 

Згідно з Угодою, сторони зобов’язані доклади всіх можливих спільних 

зусиль для владнання спорів шляхом консультацій в рамках Спільного 

Комітету. Цікавим є те, що рішення, які приймаються Комітетом у спірній 

ситуації, повинні базуватися на «постановах Європейського Суду та 

Європейської Комісії». У разі якщо спір не врегульовано в рамках Спільного 

Комітету, будь-яка сторона може звернутися до арбітражної групи у складі 

трьох арбітрів. Якщо арбітри-представники сторін протягом 60 днів не 

визначать третього арбітра, то право його призначення надається Президенту 

Ради ІКАО. Створена у такому порядку арбітражна комісія приймає рішення 

на основі консенсусу або, якщо це неможливо, рішення приймається 

більшістю голосів. У подальшому, якщо рішення арбітражної групи не 

виконується впродовж 30 днів з моменту його отримання стороною, яка 

програла, інша сторона може до виконання цього рішення обмежити, 

призупинити або відкликати права або привілеї, які вона в рамках Угоди 

надала стороні-порушнику [67, 38-41].  

Зважаючи на існуючу в Україні практику виконання іноземних судових 

рішень, виникає питання, чи готова українська сторона до послідовної та 

«цивілізованої» поведінки у цьому напрямку майбутнього співробітництва. 

Цілком закономірно, що як українська, так і європейська сторони 

мають на увазі, що, у разі підписання Угоди, для реалізації її положень 

необхідним є перехідний період (наприклад, українська сторона передбачала, 

що це буде 1,5-2 роки з моменту підписання Угоди – прим. автора). На жаль, 

ані Угода, ані Додатки не містять чіткого визначення терміну цього періоду 

(або періодів) [67, 38-41].  
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Преамбула Угоди, стаття 33 та Додаток ІІІ «Перехідні домовленості» 

визначають порядок імплементації стандартів САП в українське 

законодавство в межах трьох перехідних періодів до повного застосування 

Угоди. При цьому положення Проекту не містять чітких часових рамок 

кожного з перехідних періодів. Фактично рішення про виконання 

українською стороною зобов’язань по кожному з перехідних періодів 

знаходиться в компетенції Європейської Комісії і Спільного Комітету. При 

цьому згідно п. 2 ст. 28 Україна несе відповідальність за дотримання свого 

законодавства, прийнятого з метою інкорпорації в свою правову систему 

вимог і стандартів законодавства ЄС у галузі цивільної авіації. Враховуючи 

певну заполітизованість та непередбачуваність діяльності Верховної Ради 

України, ця мета фактично залишається нездійсненною, оскільки мова йде 

про імплементацію декількох десятків актів права ЄС [67, 38-41]. 

Також визначення порядку інвестування авіаперевізників згідно ст. 20 

Проекту віднесено до компетенції Спільного Комітету, який вивчає питання 

стосовно двосторонніх інвестицій, контрольного пакету акцій або зміни 

фактичного контролю авіаперевізників сторін. Це положення Угоди потребує 

повної перебудови монопольного ринку повітряних перевезень в Україні. І 

хоча Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року, 

ставлячи за мету розвиток авіаційного транспорту та створення умов для 

активізації авіаційних перевезень, передбачає підписання та реалізацію 

Угоди про спільний авіаційний простір з ЄС, так само як і одночасне 

проведення двосторонніх переговорів щодо лібералізації авіаперевезень 

[182], реальні перспективи підписання Угоди про САП залишаються досить 

примарними. 

 

5.2.2. Україна та СНД.  

Після розпаду СРСР Україна, враховуючи об’єктивні фактори 

діяльності авіаційного транспорту та авіабудівної галузі, продовжила 

співробітництво з республіками колишнього Радянського Союзу. 
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Правові основи цього напрямку співробітництва в галузі авіації були 

урегульовані в Угоді про цивільну авіацію й про використання повітряного 

простору від 30.12.1991р. [214]. Згідно із статтею 7 цієї Угоди держави-

учасниці встановили наступні напрямки співпраці: 

а) розробка правил використання повітряного простору, організація 

його використання, і контроль за дотриманням розроблених правил; 

б) розробка міждержавних нормативних актів і стандартів з 

урахуванням вимог Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) з 

безпеки польотів, включно з нормами льотної придатності повітряних суден, 

нормами придатності аеродромів, вимогами до експлуатантів, правилами 

сертифікації, стандартами і правилами польотів, пошуку й порятунку, 

розслідування авіаційних подій і контролем за їх дотриманням; 

в) введення сертифікації для 1) авіаційних перевізників для 

міжнародних польотів, 2) повітряних суден, 3) міжнародних повітряних трас, 

4) аеродромів, 5) систем управління повітряним рухом, 6) навігації й зв’язку, 

7) льотного і диспетчерського складу, а також 8) підприємств, що 

виробляють авіаційну техніку; 

г) розробка вимог до рівня професійної підготовки й координація 

системи навчання авіаційних фахівців; 

ґ) розслідування (участь у розслідуванні) авіаційних пригод; 

д) організація розробки й здійснення міждержавних наукових програм 

й проектів науково-технічного розвитку цивільної авіації, єдиної системи 

управління повітряним рухом, забезпечення безпеки польотів. Організація 

експертизи та консультативних послуг; 

е) розробка й координація узгодженої політики в галузі міжнародних 

повітряних сполучень, участь у роботі Міжнародної організації цивільної 

авіації (ІКАО) та інших міжнародних організацій, організація виконання 

раніше прийнятих міжнародних зобов’язань; 

є) розвиток єдиних систем аеронавігації, зв’язку, аеронавігаційної 

інформації, регулювання, регулювання потоків повітряного руху; 



 

374 

 

 

ж) координація міждержавного розкладу повітряного руху, 

координація спільної політики у галузі авіаційних тарифів і аеронавігаційних 

зборів; 

з) розробка заходів і координація роботи щодо запобігання актів 

незаконного втручання у діяльність цивільної авіації з урахуванням 

міжнародних та національних норм, правил і процедур. 

Стаття 1 Угоди встановлює, що «Договірні держави визнають, що 

кожна держава володіє повним і виключним суверенітетом над повітряним 

простором над своєю сухопутною і водною територією Повітряний простір 

Договірних держав, а також районів відкритого повітряного простору, де 

згідно з міжнародними договорами обслуговування повітряного руху 

покладено на колишній Союз СРСР, розглядається як спільний повітряний 

простір» [214]. 

У статтях 2 і 3 йдеться про те, що кожна Договірна держава самостійно 

регулює у прийнятних для неї формах виробничо-господарську і комерційну 

діяльність цивільної авіації та інші види застосування авіації на своїй 

території. 

Договірні держави також визнають необхідність дотримання раніше 

укладених договорів у галузі цивільної авіації, якщо вони не суперечать 

законодавству Договірних держав, а також виконання зобов'язань, 

пов’язаних з членством та участю у міжнародних організаціях зазначеної 

галузі. 

Відносини Договірних держав у галузі цивільної авіації та 

використання повітряного простору з державами, які не є учасниками цієї 

Угоди, ґрунтуються на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного 

права. 

Що стосується сфери застосування Угоди, то ці питання регулюються 

статтею 7, яка вказує, що Угодою встановлюються наступні сфери спільного 

ведення і регулювання в межах частини функцій, узгоджених Договірними 
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державами і такими, що не суперечать законодавству держав-учасниць Угоди 

[214]. 

Крім того, Договірні держави утворюють Раду з авіації та використання 

повітряного простору з поважних представників Договірних держав 

(включно з представників Міністерства оборони або Комітету оборони), а 

також представника головнокомандувача Збройними Силами Співдружності 

Незалежних Держав, яка здійснює свою діяльність на принципах консенсусу. 

Додатково стаття 8 цієї Угоди визначає Міжнародний авіаційний комітет 

(МАК) як виконавчий орган, що діє постійно і має повноваження 

здійснювати практичну реалізацію Угоди, забезпечувати роботу Ради і 

виконання її рішень. Договірні держави беруть участь у роботі Комітету 

через своїх повноважних представників [214]. 

Міжнародний авіаційний комітет (МАК) є правонаступником Комісії з 

використання повітряного простору і управління повітряним рухом, Комісії з 

державного нагляду за безпекою польотів повітряних суден, Міністерства 

цивільної авіації (в частині узгоджених Договірними державами функцій), а 

також зобов’язань за міжнародними угодами колишнього СРСР у галузі 

міжнародних повітряних сполучень та участі у Міжнародній організації 

цивільної авіації (ІСАО), як встановлено ст. 9. 

Ст. 13 регламентує питання фінансування Міждержавного авіаційного 

комітету та його органів, а також програм (проектів), що здійснюються за 

рахунок відрахувань авіаційних підприємств та/або бюджетів (внесків) 

Договірних держав, а також відрахувань від зборів за аеронавігаційне 

обслуговування польотів та зборів, що отримують від діяльності з 

сертифікації, та інших доходів [214]. 

Частка відрахувань (внесків) кожної держави визначається 

пропорційно загальному обсягу авіаційних перевезень держав-учасниць 

Угоди. 

У заключних положеннях Угоди встановлюється, що Договірні 

держави визнають існуючі пільги працівників цивільної авіації для 
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працівників Міждержавного авіаційного комітету та його органів і їх дію на 

території усіх держав-учасниць Угоди. 

Слід вказати, що під егідою Міжнародного авіаційного комітету (МАК) 

була розроблена низка нині діючих регіональних авіаційних угод за участю 

України, а саме: 

- Угода про практичне застосування і використання положень статті 83 

bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 09.12.1994 р. [238], 

- Угода про співробітництво з організації й проведення пошуково-

рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації 

від 09.12.1994 р. [239], 

- Угода про співробітництво із забезпечення захисту цивільної авіації від 

актів незаконного втручання від 26.05.1995р. [240], 

- Угода про модернізацію цивільної авіації держав-учасниць СНД від 

03.11.1995 р. [237], 

- Угода про створення транснаціональної фінансово-промислової групи з 

забезпечення експлуатації та ремонту авіаційної техніки цивільної 

авіації держав-учасниць СНД від 18.10.1996 р. [242]. 

 

5.3. Двостороннє співробітництво України у сфері цивільної авіації 

 

5.3.1. Двосторонні угоди про повітряне сполучення  

Починаючи з 40-х років минулого століття у договірній практиці 

держав-членів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) послідовно 

використовувалися типові двосторонні угоди про повітряні сполучення 

«бермудського», «чиказького» та «страсбурзького» типів [75, с. 16-18]. На 

сьогодні широке застосування має сучасна типова двостороння угода ІКАО 

про повітряне сполучення (ТУПС),остання редакція якої ухвалена у 2017 р. 

[784].Ця угода є документом комплексного характеру, положення якого 

спрямовані на посилення ефективності міжнародно-правового регулювання 

базових аспектів відносин у галузі повітряних сполучень.  
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Україна активно використовує двосторонні угоди про повітряне 

сполучення у своїй договірній практиці. За даними Державної авіаційної 

служби України наразі укладено 70 міжурядових угод про регулярне 

повітряне сполучення, з яких 26 між Україною та країнами-членами ЄС. 

Міжнародні повітряні перевезення згідно з п. 77 ч. 1 ст. 1 Повітряного 

кодексу України 2011 р. [159] виконуються на міжнародних повітряних 

лініях відповідно до умов міжнародних договорів, насамперед двосторонніх 

угод про повітряне сполучення. Розглянемо умови цих угод на прикладі 

сучасного договору у цій сфері – укладеної у 2012 р. Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) про 

повітряне сполучення [228] (ратифікована Україною у 2015 р. [179] і набула 

чинності у 2017 р. [222]), яка регулює відносини з основних аспектів 

міжнародних повітряних перевезень, має лібералізаційну спрямованість і 

ґрунтується на положеннях ТУПС.  

В Угоді 2012 р. вказано, що договірні лінії означають регулярні 

міжнародні повітряні сполучення між Україною та ОАЕ, а також за межами 

їхніх відповідних територій, які здійснюються з метою перевезення 

пасажирів, багажу та вантажу окремо чи комбіновано (п. «b» ч. 1 ст. 1). При 

цьому Угода передбачає (ст. 2) взаємне призначення авіапідприємств сторін, 

що надає можливості встановлення та експлуатації договірних ліній за 

визначеними маршрутами [228]. Принципами експлуатації повітряних ліній 

визначені наступні: 

1) надання сторонами на основі взаємності дозволу призначеним 

авіапідприємствам вільно конкурувати під час здійснення міжнародних 

повітряних сполучень;  

2) вживання сторонами всіх відповідних заходів у межах їхньої 

компетенції для усунення всіх форм дискримінації та антиконкурентної 

практики під час користування правами, передбаченими Угодою;  

3) надання призначеним авіапідприємствам сторін права визначати 

частоту перевезень та ємність під час здійснення будь-якого виду перевезень 
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(пасажирів, вантажу, окремо або комбіновано) і на кожному встановленому 

маршруті;  

4) встановлення в односторонньому порядку обмежень щодо частоти, 

ємності або типу повітряних суден, які експлуатуються призначеними 

авіапідприємствами, лише згідно з митними, технічними, експлуатаційними 

вимогами або вимогами стосовно охорони навколишнього середовища;  

5) незастосування до призначених авіапідприємств сторін права першої 

відмови, завищених ставок, необґрунтованих платежів або будь-яких інших 

вимог щодо ємності, частот або обсягу перевезень, які б не відповідали цілям 

цієї Угоди (ст. 5) [228]. 

Стосовно прав, пов’язаних із експлуатацією договірних ліній, Угода 

передбачає (ст. 2), що така експлуатація дає право здійснювати проліт 

територією іншої сторони без посадки (перша «свобода повітря»), 

здійснювати зупинки на території іншої сторони з некомерційними цілями 

(друга «свобода повітря»), зупинки на території іншої сторони в пунктах, 

зазначених для цього маршруту в додатку до Угоди, з метою прийняття на 

борт і (або) зняття з нього міжнародного комерційного завантаження – 

пасажирів, багажу та вантажу, що перевозяться окремо чи комбіновано під 

час експлуатації договірних ліній (третя і четверта «свободи повітря»).  

Використання прав п'ятої «свободи повітря», тобто політ між пунктами 

у двох іноземних державах у ході перельоту, що починається або 

закінчується в своїй державі, під час здійснення будь-якого виду перевезень 

(пасажирів та вантажу, окремо або комбіновано) призначеними 

авіапідприємствами підлягає затвердженню авіаційними інституціями обох 

сторін (примітка 2 розділу ІІ Додатку до Угоди) [72, с. 141-144]. 

Перевезення здійснюються за маршрутами, вказаними у Таблиці 

маршрутів (розділ І Додатку до Угоди). При цьому призначені 

авіапідприємства на будь-якому або на всіх рейсах (на свій вибір) можуть: 

здійснювати перевезення в одному або обох напрямках; обслуговувати 

проміжні та пункти за межами на маршрутах у будь-якій комбінації та будь-
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якому порядку; опускати будь-який або всі проміжні пункти або пункт(и) за 

межами; закінчувати свої перевезення на території іншої договірної сторони 

та (або) в будь-якому пункті за межами цієї території; обслуговувати пункти 

в межах території кожної сторони в будь-якій комбінації; переносити вантажі 

з будь-якого повітряного судна, яке ними використовується, на будь-яке інше 

повітряне судно в будь-якому пункті або пунктах на маршруті; поєднувати 

різні номери рейсів в рамках експлуатації одного повітряного судна; 

використовувати власне або орендоване повітряне судно (Додаток до Угоди). 

Крім того, двосторонній договір між урядами України та ОАЕ містить норми 

про код-шеринг (ст. 8); взаємне визнання сертифікатів льотної придатності, 

посвідчень про кваліфікацію та свідоцтв (ст. 9) [72, с. 141-144]. 

Детальними є норми про проведення консультацій стосовно стандартів з 

безпеки польотів, щодо екіпажу, повітряних суден або їхньої експлуатації; 

скасування та обмеження дозволів на виконання польотів у випадку 

невживання заходів з усунення недоліків у сфері забезпечення безпеки 

польотів; проведення оглядів на борту та навколо повітряного судна з метою 

перевірки дійсності бортових документів і документів членів екіпажу, а 

також стану повітряного судна та його обладнання; призупинення дії дозволу 

на виконання польотів авіапідприємства для забезпечення безпеки польотів 

авіапідприємства (ст. 10); взаємні зобов'язання сторін щодо захисту цивільної 

авіації від актів незаконного втручання, співпраці, дій згідно з нормами 

універсальних міжнародних договорів у цій сфері і положеннями з авіаційної 

безпеки додатків до Чиказької конвенції 1944 р.; право на скасування та 

обмеження дозволів на виконання польотів, якщо одна зі сторін Угоди не 

дотримується норм про авіаційну безпеку (ст. 12) [72, с. 141-144]. 

Нарешті, в Угоді йдеться про завчасне (за 45 днів до початку 

експлуатації договірних ліній) подання авіапідприємствами однієї сторони на 

затвердження авіаційній владі іншої сторони розкладів руху при зазначенні 

частоти рейсів, типу повітряного судна та періоду здійснення перевезень 

(ст. 15) [228].
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Одним із важливих питань у сфері двосторонньої договірної практики 

України, яке визначене Національною транспортною стратегією України на 

період до 2030 року, є лібералізація авіаційних перевезень, реалізація якої 

має на увазі, зокрема, взаємну відмову від обмежень відносно «кількості 

призначених авіапідприємств, пунктів та частот під час визначення польотів 

між Україною та країнами світу [182]. 

На сьогодні, як стверджують деякі з дослідників, за даними 

Державіаслужби України повністю лібералізовано повітряне сполучення з 

такими країнами, як Болгарія, Греція, Естонія, Іспанія, Литва, Люксембург, 

Польща, Румунія, Словаччина, Італія. Частково лібералізовано сполучення з 

Данією, Кіпром, Словенією та Швецією [91, с.18].  

Однак більш реалістичними, на нашу думку, є дослідження рівня 

лібералізації в рамках двосторонніх угод про повітряне сполучення за участю 

України, проведене групою фахівців-політиків під керівництвом О.М. 

Маценка і І.О.Геєць. Для проведення аналізу дослідниками було використано 

спеціальну міжнародну систему визначення рівня лібералізації повітряного 

простору. Аналіз показав, що серед 54 протестованих країн, з якими Україна 

має чинні двосторонні угоди про повітряне сполучення, Україна має 

найнижчий показник лібералізації, що означає зарегульованість ринку 

авіаційних послуг [119, с. 72-74]. 

Одним із вдалих кроків у напрямку лібералізації двосторонн іх 

повітряних перевезень стало підписання українською та американською 

сторонами 14.07.2015 р. Угоди між Урядом України та Урядом США про 

повітряні перевезення [235] (далі – Угода), яке викликало широкий резонанс, 

перед усім, в українських засобах масової інформації. При цьому більшість 

журналістів поспішили назвати цю Угоду «Угодою про відкрите небо», 

пам’ятаючи, мабуть, про невизначеність до цього часу перспектив 

підписання Угоди про САП. 

Ця Угода замінила Угоду між Урядом України та Урядом США про 

повітряний транспорт від 05.06.2000 р. Аналіз основних положень Угоди 
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дозволить, на нашу думку, зробити висновки щодо реальності тих сподівань, 

які були озвучені представниками обох сторін під час підписання цієї Угоди. 

Стаття 2 Угоди, мабуть, вперше в міжнародно-договірній практиці 

України в авіаційній галузі, надає авіапідприємствам обох сторін право 

виконувати міжнародні повітряні перевезення в рамках п’яти свобод повітря. 

Тобто включно з правом приймати на іноземній території пасажирів, що 

прямують на територію будь-якої третьої держави, а також адресовані туди ж 

вантаж і пошту і з правом вивантажувати вантаж і пошту, які перевозяться з 

будь-якої території. 

Важливо, що вищезазначена правова модель застосовується для 

міжнародних вантажних авіаційних перевезень. При цьому в рамках цих 

перевезень авіапідприємства України та США мають право: а) переносити 

вантаж з будь-якого свого повітряного судна на будь-яке інше своє повітряне 

судно; б) поєднувати вантаж на одному повітряному судні, незалежно від 

того, де цей вантаж був прийнятий на борт [71, с 134-134]. 

У свою чергу ст. 8 Угоди детально регламентує право «національних» 

авіапідприємств відкривати свої представництва на території іншої сторони. 

Однак, на відміну від чинної Угоди 2000 року, у цьому випадку 

представництво згідно з законами країни перебування зобов’язане отримати 

дозвіл на проживання та працевлаштування всіх іноземних співробітників 

представництва [56, с. 2-6]. 

Цікавим є пункт 3 цієї статті, який може розглядатися як безумовна 

новація, оскільки дозволяє авіапідприємствам самостійно здійснювати 

наземне обслуговування свого авіапарку або на свій розсуд обирати 

національного постачальника таких послуг. Нажаль наступні пункти ст. 8, на 

наш погляд, дещо обмежують це право, виходячи з міркувань безпеки 

аеропортів, що обслуговують міжнародну авіа навігацію, і наполягаючи на 

виборі «оптимального» постачальника наземних послуг, який надає ці 

послуги на рівних умовах як національним, так і іноземним авіакомпаніям 

[871, с. 132-134]. 
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Також важливою новацією Угоди є пп. 4-6 ст. 8, які надають 

авіапідприємствам право продавати свої послуги в сфері міжнародних 

авіаційних перевезень за національну або вільно конвертовану валюту. 

Додатково авіапідприємства отримують право оплати місцевих витрат 

(наприклад, забезпечення діяльності свого представництва – прим. автора), 

купівлі палива, запчастин та ін. у вільно конвертованій валюті, але з 

урахуванням вимог валютного законодавства договірних сторін. З точки зору 

повсякденної діяльності авіапідприємств важливим є положення п.7 ст. 8 

Угоди, які надають їм право на укладання як між собою, так і з третіми 

сторонами угод про лізинг, про спільне використання кодів або про наземні 

перевезення. При цьому щодо перевезень наземним транспортом Угода 

регламентує, що «інтермодальні перевезення можуть бути запропоновані як 

єдине перевезення шляхом поєднання тарифу за комбіноване повітряне та 

наземне перевезення за умови недопущення дезінформації 

вантажовідправників стосовно такого перевезення». Таким чином, вперше в 

рамках двосторонньої угоди, присвяченої міжнародним повітряним 

перевезенням, сторони регламентують інтермодальні перевезення, тобто 

суспільні перевезення повітряним судном і одним чи декількома наземними 

видами транспорту пасажирів, багажу, вантажу та пошти, окремо чи 

комбіновано, за винагороду чи наймом [71, с. 132-134]. 

Слід також відмітити, що збори з користувачів, так само як збори з 

авіапідприємств договірних сторін у сенсі ст. 10 Угоди «повинні бути 

справедливими, обґрунтованими та недискримінуючими». Крім того, тарифи 

на авіаперевезення мають виходити з положень ст. 12 Угоди і «враховувати 

комерційну ситуацію на ринку авіаперевезень». 

Виходячи з вищенаведеного аналізу Угоди, можна зробити наступні 

висновки. По-перше, ця Угода безумовно є «проривною» для України, яка 

тим самим підтверджує свою спрямованість до сучасних стандартів 

лібералізації міжнародних повітряних перевезень. По-друге, вступ Угоди в 
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силу стане, вочевидь, першим кроком у реальній боротьбі з «махровим» 

монополізмом на ринку авіаційних перевезень в Україні.  

Звичайно ж, назва «Угода про відкрите небо» є не цілком співзвучною з 

реальним юридичним наповненням цього документу, особливо враховуючи 

практику реалізації українськими державними органами зобов’язань, що 

витікають з міжнародних угод з участю України. Залишається сподіватися, 

що Угода стане дійсно першим кроком на шляху невтручання державної 

влади України в комерційну політику як національних, так і іноземних 

авіаперевізників, а також буде сприяти впровадженню міжнародних 

стандартів у сфері авіа послуг [71, с. 132-134]. 

Отже, наразі виконання міжнародних повітряних перевезень на 

міжнародних повітряних лініях за участю українських авіаперевізників 

здійснюється відповідно до сучасних угод про повітряне сполучення між 

державами, в яких регулюються відносини щодо призначення авіакомпаній, 

надання прав призначеним авіакомпаніям, надання дозволів на виконання 

польотів, встановлені принципи експлуатації договірних ліній, зобов’язання 

держав у сфері безпеки польотів і авіаційної безпеки, основні засади спільної 

комерційної діяльності, обміну інформацією і консультацій, передбачені 

процедури розв’язання спорів, визначені маршрути повітряних перевезень 

між сторонами.  

  

5.3.2. Питання авіаційної безпеки у двосторонньому авіаційному 

співробітництві України. 

Слід зазначити, що обов’язковою складовою частиною усіх угод про 

повітряні сполучення за участю України є положення, присвячені питанням 

авіаційної безпеки. Цей спеціальний напрямок двостороннього 

співробітництва України як й інших держав будується на Додатку 17 

«Міжнародні стандарти і рекомендована практика. Безпека. Захист 

міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання» до Чиказької 

Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. 
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У ст. 1 Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Азербайджан 

про співробітництво у галузі авіаційної безпеки від 22 грудня 1995 року 

термін «безпека» тлумачиться як «комплекс заходів, а також людські та 

матеріальні ресурси, які призначені для захисту від актів незаконного 

втручання і інших протиправних посягань стосовно цивільної авіації»
 
[234]. 

Не менш важливим є юридичне визначення Сторонами Угоди так званих 

«контрольних зон». За змістом Угоди це, насамперед, земна та водна 

поверхні і повітряний простір, які знаходяться під юрисдикцією держав-

учасниць, а також «зони аеропорту, аеродрому, будинки, споруди, об’єкти чи 

засоби, доступ до яких обмежений і контролюється з метою забезпечення 

авіаційної безпеки і безпеки польотів працівниками підрозділів авіаційної 

безпеки» [234]. 

З метою забезпечення безпеки цивільної авіації Договірні Сторони 

проводять такі узгоджені заходи: 

- Цілодобова охорона та патрулювання усіх об’єктів, які застосовують 

у діяльності повітряного транспорту (аеропортів, аеродромів, авіаційних 

об’єктів тощо), а також контрольних зон; 

- Взаємне інформування у разі скоєння акту незаконного втручання або 

іншого протиправного посягання; 

- У разі акту незаконного втручання у діяльність цивільної авіації 

кожна з Договірних Сторін сприяє здійсненню посадки судна, яке зазнало 

акту незаконного втручання на її території, а також вживає усі можливі 

заходи для врегулювання такого акту; 

- Договірна Сторона, на території якої на прохання екіпажу здійснило 

посадку повітряне судно, що зазнало акту незаконного втручання, забезпечує 

доступ до цього судна представникам дипломатичних, консульських установ; 

- У разі акту незаконного втручання Договірна Сторона, на території 

якої приземлилося «потерпіле» повітряне судно, надає необхідну допомогу й 

сприяння членам й пасажирам повітряного судна, необхідну медичну 

допомогу, включно, у разі необхідності, госпіталізацію [234]. 
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Крім того, Договірні Сторони у порядку, передбаченому національним 

законодавством і міжнародними договорами, в ході переговорів вирішують 

питання надання правової допомоги під час розслідування акту незаконного 

втручання, стосовно визначення юрисдикції по відношенню до осіб, винних у 

скоєнні актів незаконного втручання, повернення повітряного судна, яке 

зазнало акту незаконного втручання, та екіпажу, пасажирів, вантажу, багажу 

та пошти. 

Додатково, у разі необхідності, Сторони узгоджують додаткові спільні 

заходи щодо забезпечення безпеки цивільної авіації, а саме, у разі 

необхідності на місце посадки повітряного судна, що зазнало акту 

незаконного втручання, забезпечується доступ представників спеціальних 

служб іншої Договірної Сторони, обмін ознайомлення з національними 

Програмами безпеки авіакомпаній, якщо є прохання іншої Договірної 

Сторони, застосування і вдосконалення засобів безпеки, а також розробка, 

впровадження і реалізація єдиних принципів технології обслуговування 

повітряних суден. Крім того, з метою узгодження дій, спрямованих на 

забезпечення безпеки цивільної авіації Договірні Сторони згідно з статтею 11 

Угоди не менш ніж один раз в рік проводять спільні періодичні консультації 

[58, с. 93-96]. 

Має сенс також визначити рівень міжвідомчого двостороннього 

співробітництва України у сфері авіаційної безпеки. Сучасним прикладом 

такого співробітництва є Меморандум про взаєморозуміння між Державною 

авіаційною службою України та Генеральною дирекцією цивільної авіації 

Туреччини від 10.06.2019 р. [127]. У рамках Меморандуму відомства 

(державна авіаційна служба України та Генеральний директорат цивільної 

авіації (DGCA)), які виступають у якості уповноважених органів сторін, 

домовилися про взаємне визнання схвалень льотної придатності та 

випробовувань виробів цивільної авіаційної техніки (ст. 2 п.1). При цьому під 

схваленням льотної придатності розуміється «надання сертифікату льотної 

придатності, схвалення або визнання, що прийнятно, на основі висновку про 
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те, що типова конструкція або зміна типової конструкції виробу цивільної 

авіаційної техніки відповідає стандартам, погодженим між Сторонами, або 

висновку про те, що виріб цивільної авіаційної техніки відповідає схваленій 

типовій конструкції що, як було встановлено, відповідає цим стандартам і 

знаходиться в стані, придатному для безпечної експлуатації» [127]. 

Меморандум також визначає поняття «екологічне схвалення» 

(відповідність виробу цивільної авіатехніки стандартам, застосовуваним 

сторонами до рівнів авіашуму та емісії авіадвигунів) та власне «виріб 

цивільної авіаційної техніки» («будь-яке повітряне судно цивільної авіації, 

авіаційний двигун або повітряний гвинт; збиральну одиницю, обладнання, 

матеріал, частину або компонент, які повинні бути встановлені на них, нові 

або які були в експлуатації» [127]). 

Підхід до сучасних екологічних стандартів діяльності цивільної авіації 

закріплено в п.п.7-8 ст.2 Меморандуму, де, відповідно до законодавства 

сторін, визначено екологічні критерії та процес екологічних випробувань 

стосовно зменшення рівня авіаційного шуму та емісії авіаційних двигунів. У 

разі різних трактувань цих вимог у національному законодавстві сторони 

будуть спільно знаходити консенсус (ст.3). Меморандум також наголошує на 

суворому дотриманні сторонами своїх зобов’язань за Розділом 4.2. Додатку 8 

до Чиказької конвенції 1944 р., зокрема щодо підтримання льотної 

придатності впродовж усього терміну експлуатації виробу цивільної 

авіатехніки, який експортується [127].  

 

5.3.3. Спеціальні напрямки двостороннього авіаційного співробітництва 

України. 

В рамках двостороннього авіаційного співробітництва України 

особливе місце займають угоди, присвячені спеціальним аспектам діяльності 

цивільної авіації. 

Як уже відзначалося вище, угоди про повітряне сполучення 

регламентують у тому числі й порядок надання аеронавігаційних послуг при 
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міжнародних повітряних перевезеннях. Водночас у договірній практиці 

України присутні спеціальні угоди, присвячені цьому питанню. Наприклад, 

міжурядова Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької 

Республіки від 12.02.2004 р. про передачу відповідальності за забезпечення 

обслуговування повітряного руху та про експлуатацію міжнародного 

аеропорту «Ужгород» [229]. 

Згідно зі ст. 1 даної Угоди Словацька Сторона на тимчасовій основі 

передає Українській Стороні відповідальність за забезпечення повітряного 

руху в обмеженій частині району польотної інформації, прилягаючого до 

міжнародного аеропорту «Ужгород». Розміщення, будівництво, експлуатація, 

ремонт і монтаж технічних засобів, розташованих відповідно до Угоди 

Украерорухом на території Словацької Республіки, здійснюються за його 

власний рахунок. Крім того, у тримісячний термін з дати набуття чинності 

Угоди Українська Сторона забезпечує укладання належних договорів 

майнового найму між українськими представниками та словацькими 

власниками або користувачами земельних ділянок, на яких знаходяться 

технічні аеронавігаційні засоби [229]. 

Вищезгадане технологічне аеронавігаційне обладнання згідно зі ст.ст. 

4-5 Угоди після закінчення строку дії Угоди повинно бути демонтовано 

Українською Стороною. При цьому під час усього терміну експлуатації 

Українська Сторона забезпечує дотримання екологічних норм Словацької 

Республіки, а також після демонтажу обладнання привести орендовані 

ділянки у стан, придатний для сільськогосподарського обробітку [229]. 

Додатково п.п. 4, 5, 6 ст. 5 Угоди передбачають особливі вимоги щодо 

дотримання Українською Стороною протишумових заходів при забезпеченні 

експлуатації міжнародного аеропорту «Ужгород». У разі недотримання цих 

зобов’язань Українська Сторона зобов’язана відшкодувати збитки, заподіяні 

Словацькій Стороні. 

Ст. 4, 6 Угоди також регламентують: 
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- Порядок перетинання українським персоналом державного кордону 

України та Словацької Республіки, 

- Взаємне звільнення від сплати мита, податків та інших зборів, усіх 

матеріалів, необхідних Сторонам для виконання зобов’язань за цією Угодою, 

- Порядок взаємних заходів з пошуку та рятування повітряних суден у 

зоні міжнародного аеропорту «Ужгород» [229]. 

Слід зазначити, що 10.06.2020 кабінет Міністрів України своїм 

Розпорядженням № 627-р схвалив проект нової Угоди між КМУ України та 

Урядом Словаччини, предметом якої теж є експлуатація міжнародного 

аеропорту «Ужгород» [174].  

Не менш цікавим, на нашу думку, є співробітництво України у сфері 

підготовки авіаційного персоналу та взаємного визнання свідоцтв 

авіаційного персоналу. Так, Угода між Авіаційною Адміністрацією України і 

Авіаційною Адміністрацією Азербайджанської Республіки про визнання 

свідоцтв авіаційного персоналу від 23.06.2004р. [227] визначає досить 

конкретні напрямки співпраці. 

Кожна з Договірних Сторін гарантує, що національне посвідчення про 

кваліфікацію або свідоцтво авіаційного персоналу відповідає вимогам 

мінімальних діючих стандартів Міжнародної організації цивільної авіації 

(ІКАО) (відповідно ст. 9 Угоди). Сторони забезпечують у порядку, 

передбаченому діючим національним законодавством, взаємне визнання 

посвідчення про кваліфікацію та свідоцтва авіаційного персоналу. Кожна з 

Договірних Сторін гарантує допуск до роботи осіб, які мають вище вказані 

документи, виключаючи при цьому будь-яку дискримінацію (відповідно 

ст.ст. 3-5 Угоди) [227]. 

Додатково ст. 7 Угоди передбачає порядок проведення взаємних 

інспекцій авіаційного персоналу і організації їх підготовки. Основною метою 

таких інспекцій є перевірка відповідальності національних стандартів 

підготовки авіаційних спеціалістів стандартам і рекомендованій практиці 

Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), які зафіксовані в даній 
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Угоді та статті 33 Чиказької конвенції 1944 року про міжнародну цивільну 

авіацію. Крім того. Договірні Сторони проводять спільні консультації, обмін 

інформацією, а також належні двосторонні переговори (ст. 8 Угоди) [227]. 

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської 

Республіки про співробітництво у підготовці льотного та інженерно-

технічного складу авіації обох країн від 03.06.2004р. [233] передбачає 

подальший розвиток й поглиблення військового і військово-технічного 

співробітництва в інтересах зміцнення обороноздатності й безпеки обох 

держав. Виходячи з положень Угоди Сторони погодились здійснювати 

підготовку і перепідготовку авіаційних спеціалістів обох держав на базі 

спеціальної структури, яка створюється в складі міжнародного центру з 

підготовки авіаційного персоналу і фахівців із застосування авіації для 

боротьби з тероризмом, спільно розробляти спеціальні програми підготовки 

й перепідготовки авіаційних спеціалістів, спільно фінансувати (включно і 

взаємовигідний обмін матеріальними засобами, технікою та майном) 

діяльність вищезгаданого центру, про підготовку та перепідготовку в рамках 

цієї Угоди та на базі центру авіаційних спеціалістів збройних сил третіх 

держав на основі їх приєднання до Угоди. 

Слід відзначити, що ст. 7 Угоди поєднує це співробітництво держав з 

Договором між державами-учасницями Північноатлантичного Договору та 

іншими державами, що беруть участь у програмі «Партнерство заради миру». 

Додатково Договірні Сторони, керуючись положеннями ст. 8, зобов'язалися 

не передавати третій стороні інформацію, що використовується підчас 

спільної робити в рамках цього напрямку співробітництва [233]. 

Додатково Угода між Авіаційною Адміністрацією Азербайджанської 

Республіки і Державіаадміністрацією України про призначення відповідної 

організації з технічного обслуговування авіаційної техніки від 23.06.2004р. 

визначає напрямки гармонізації процедури сертифікаційної організації з 

технічного обслуговування авіаційної техніки. 
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Співробітництво держав у цій специфічній галузі базується на 

взаємному визнанні стандартів й рекомендованій практиці Міжнародної 

організації цивільної авіації (ІКАО). Керуючись положеннями ст. ст. 2-3,5 

Угоди Сторони надають одна одній взаємні гарантії, що: 

- сертифікати відповідності організації з технічного обслуговування 

авіаційної техніки (далі - сертифікати відповідності), видані однією 

Договірною Стороною будуть визнаватися іншою Договірною Стороною; 

- належний сертифікат відповідності кожної з Договірних Сторін має 

силу до тих пір, поки його власник виконує стандарти ІКАО і забезпечує в 

подальшому таку відповідність; 

- якщо сертифікати відповідності, видані однією із Сторін з допуском 

можливих «національних» мінімальних відхилень від узгоджених стандартів 

ІКАО визнаються іншою Стороною у випадку, якщо: дана Сторона 

повідомила про це ІКАО або Сторони Угоди досягли спеціальної 

домовленості щодо даних стандартів; 

- кожна із Сторін надає силу сертифікатам відповідності іншої 

Сторони у порядку, передбаченому рекомендованою практикою ІКАО і 

національним законодавством; 

- кожна із Сторін зберігає за собою право невизнання сертифікатів 

відповідності, виданих іншою Стороною, виходячи з мети забезпечення 

безпеки польотів. 

Як наслідок, відповідно до ст. 4 Угоди до виконання робіт з технічного 

обслуговування авіаційної техніки не допускається організація, а) яка не має 

діючого сертифікату відповідності; або б) у сертифікат відповідності, який 

має організація, не включені роботи, які ця організація хотіла б виконати. 

Ще одним спеціальним напрямком двостороннього авіаційного 

співробітництва України є співробітництво у галузі авіаційних пошуково-

рятувальних робіт. Наприклад, Угода між Кабінетом Міністрів України та 

Урядом Республіки Білорусь про співробітництво у галузі авіаційного 

пошуку і рятування від 01.03.2017 р. [233] розглядається сторонами як основа 
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для організації і виконання пошуково-рятувальних операцій, підгрунтя якої 

утворюють Додаток 12 до Чиказької конвенції 1944 р. та Керівництво з 

міжнародного авіаційного і морського пошуку і рятування Міжнародної 

морської організації та Міжнародної організації цивільної авіації.  

Відповідальність за реалізацію цієї Угоди покладається: від Білоруської 

Сторони – на Міністерство надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь; від 

Української Сторони – на Державну службу України з надзвичайних 

ситуацій (ст. 3). Сторони мають невідкладно інформувати одна одну про 

авіаційну подію або інцидент у своєму районі пошуку і рятування, а також 

про вживані заходи пошуку і порятунку. Особливо наголошується, що 

«допомога будь-якій особі, яка перебуває в небезпеці, надається незалежно 

від громадянства або статусу такої особи, або обставин, за яких таку особу 

було виявлено» [229]. 

Для підтримки високого рівня готовності, пошуково-рятувальні служби 

сторін, згідно з положеннями ст.6, «проводять спільні навчання з пошуку і 

рятування, регулярні перевірки міждержавних каналів зв’язку, взаємні візити 

експертів з пошуку і рятування, обмін пошуково-рятувальною інформацією 

та досвідом» [229]. 

 

Висновки до Розділу V. 

1. На сьогодні, як свідчить практика співробітництва України та ІКАО, 

рівень представництва інтересів української сторони явно недостатній. 

Першочерговим завданням даного стратегічного напрямку міжнародного 

співробітництва української держави є відкриття постійного офісу України у 

штаб-квартирі ІКАО (м. Монреаль, Канада). Тільки активізація на постійній 

основі лобіювання інтересів українських авіаперевізників дозволить 

вирішити в тому числі й проблему просування кандидатури України на 

виборах до складу Ради ІІКАО. 

Не менш важливим завданням є просування кандидатур українських 

фахівців до структурних органів ІКАО та активізація участі українських 



 

392 

 

 

експертів в міжнародних форумах з удосконалення міжнародно-правової 

бази діяльності цивільної авіації. Враховуючи визнане лідерство української 

транспортної авіацій на ринку вантажних перевезень, Україна, на думку 

автора, повинна зайняти найбільш активну позицію щодо розробки 

спеціальної міжнародної угоди з регламентації якраз цього сегменту 

міжнародних авіаперевезень. 

2. Україна є учасницею більшості міжнародних конвенцій з питань 

міжнародно-правового співробітництва із запобігання актів незаконного 

втручання в діяльність цивільної авіації. В той же час Україна не бере участі 

ні у Пекінській конвенції 2010 р. про боротьбу з незаконними актами 

стосовно міжнародної цивільної авіації (вступила в силу 01.07.2018 р. та, 

Пекінському протоколі 2010 р., що змінює Гаазьку конвенцію 1970 р. про 

боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, ні в Монреальському 

протоколі 2014 р, що змінює Токійську конвенцію 1963 р. про злочини та 

деякі інші акти, що здійснюються на борту повітряного. Таким чином, навіть 

наявність у законодавстві України низки спеціальних законів, які 

регламентують різні аспекти забезпечення авіаційної безпеки, не знімає із 

порядку денного необхідності майбутньої ратифікації Україною зазначених 

вище міжнародних угод та внесення належних змін до чинного 

законодавства України. 

3. Положення чинного ПКУ 2011 р., діючі Авіаційні правила України 

«Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу» 2018 

р. у цілому відповідають вимогам Монреальської конвенції 1999 р. про 

уніфікацію деяких правил повітряних перевезень. Водночас, український 

законодавець не завжди своєчасно вносить у вищезазначені законодавчі акти 

України необхідні зміни, пов’язані з періодичним переглядом сум виплат і 

компенсацій, передбачених Монреальською конвенцією 1999 р. 

4. На сьогодні основним напрямком регіонального співробітництва 

України у сфері цивільної авіації є ЄС. Це співробітництво було 

започатковане ще Угодою про партнерство та співробітництво між Україною 
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та Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994 

р. Важливим етапом лібералізації міжнародних повітряних перевезень на 

регіональному рівні стало укладення у 2005 р. так званої «горизонтальної» 

Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про певні аспекти 

повітряного сполучення. Наступним стратегічним кроком у рамках 

співробітництва Україна-ЄС мало стати підписання Угоди про створення 

спільного авіаційного простору. Ця угода була парафована сторонами під час 

Вільнюського саміту Україна-ЄС у 2013 р. Однак через певні об’єктивні та 

суб’єктивні обставини сторони і до сьогодні не виробили спільної позиції 

щодо її підписання, що має негативні наслідки для подальшого розвитку 

цього напрямку регіонального співробітництва України. 

5. Починаючи з 90-х рр. минулого століття, Україна є учасницею низки 

міжнародних угод в рамках СНД, спрямованих на розвиток співробітництва у 

різних сферах діяльності повітряного транспорту. Анексія Криму РФ і 

військовий конфлікт на південному сході України фактично припинили не 

лише міжнародні повітряні перевезення між Україною та РФ, але і 

заблокували увесь спектр цього напрямку регіонального співробітництва у 

авіаційній галузі. З урахуванням вельми повільного процесу денонсації 

багатосторонніх унрд СНД за участю України нагальним завданням на 

сьогодні залишається визначення статусу вищезгаданих міжнародних 

авіаційних угод, укладених Україною в рамках СНД. 

6. Україна активно використовує у своїй двосторонній договірній 

практиці угоди про повітряне сполучення, які є найбільш актуальними для 

розвитку міжнародних повітряних перевезень за участю українських 

авіаперевізників. Іншими напрямками двостороннього авіаційного 

співробітництва є угоди , які регламентують деякі аспекти надання 

аеронавігаційних послуг, підготовку авіаційного персоналу, а також інші 

види міжнародного авіаційного співробітництва. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У перших концепціях відомих фахівців у галузі повітряного та 

міжнародного права, таких як П. Фошиль, М. Ніс, Дж. Вестлейк, Л. Нієхолт, 

А. Мериньяк, К. Фербер, Хр. Мейрер, були визначені не тільки особливості 

правового статусу повітряного простору, але й міжнародно-правові засади 

діяльності цивільної авіації. Тому цілком закономірно, що у першому 

багатосторонньому міжнародному договорі у сфері цивільної авіації – 

Паризькій Конвенції про повітряну навігацію 1919 р. – знайшли своє 

вираження ці сучасні на той момент як концептуальні, так і практичні моделі 

міжнародно-правової регламентації діяльності цивільної авіації. Йдеться, 

перед усім, про концепцію, яка спиралась на принцип суверенітету держави 

над повітряним простором, розташованим над її територією. При цьому 

вирішальний вплив на превалювання саме цієї концепції вчинив так званий 

безпековий фактор, який виник внаслідок негативного досвіду застосування 

авіації в ході Першої світової війни. У Конвенції цей принцип втілено, 

насамперед, у наданні державам-учасницям права забороняти польоти та 

встановлювати правила і порядок польотів усіх повітряних суден у своєму 

повітряному просторі.  

У подальшому Чиказька конвенція 1944 р. про міжнародну цивільну 

авіацію, що замінила Паризьку конвенцію 1919 р.. кодифікувала на 

універсальному рівні один із спеціальних принципів сучасного міжнародного 

повітряного права – принцип повного і виняткового суверенітету держави 

над її повітряним простором. Цей загальновизнаний принцип комплексного 

характеру і на сьогодні залишається універсальним підґрунтям міжнародно-

правового регулювання діяльності цивільної авіації.  

2. З початком космічної ери реалізація державами принципу повного і 

виняткового суверенітету над їх повітряним простором тісно переплелася з 

вирішенням питання делімітації повітряного і космічного простору. Це 

зумовлено, насамперед, відмінностями між статусом і режимом 
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використання повітряного і космічного простору. Згідно з положеннями 

Чиказької конвенції 1944 р., правовий статус і режим використання 

суверенного повітряного простору визначається нормами 

внутрішньодержавного та міжнародного права. Водночас ст. 87 Конвенції 

ООН 1982 р. з морського права визначає свободу польотів у міжнародному 

(відкритому) повітряному просторі, розташованому над відкритим морем. 

Додатково Договір про космос 1967 р. визначає правовий статус космічного 

простору як надбання всього людства і забороняє його привласнення 

державами будь-якими способами, включно з проголошенням суверенітету. 

В результаті виникає своєрідний «просторовий» парадокс, коли відповідно 

до чинних норм міжнародного права встановлено не лише розділення 

загального планетарного повітряного простору на суверенний та 

міжнародний повітряний простір, але й закріплено дію двох конкуруючих 

правових режимів – національного і міжнародного. Таким чином, відсутність 

чітко визначених просторових меж суверенного повітряного простору 

збільшує ризики можливих колізій, повʼязаних з використанням цих 

просторів. 

Державами світу та представниками науки міжнародного права 

впродовж останніх десятиліть вироблено два основних підходи з цього 

питання – функціональний (юридичне розмежування авіаційної діяльності та 

космічної діяльності) і просторовий (договірне визначення меж повітряного 

та космічного просторів). Багаторічні спроби досягнення взаємоприйнятного 

компромісу у цьому питанні, перед усім у рамках Комітету ООН з космосу, 

результатів не дали.  

На сьогодні негайне вирішення питання розмежування повітряного і 

космічного простору зумовлено необхідністю визначення сучасних 

трактувань правового змісту принципу повного і виняткового суверенітету 

держави над повітряним простором, розташованим над її територією, 

особливостей його правового статусу, повʼязаних з використанням 

функціональних в обох просторах літальних апаратів, потребою узгодити 
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правила безпеки польотів і навігації аерокосмічних літальних апаратів і 

комерційних повітряних суден.  

3. Важливою складовою принципу повного і виняткового суверенітету 

держави над її повітряним простором є, згідно з положеннями Чиказької 

конвенції, право держави в порядку, передбаченому її законодавством, на 

недискримінаційній основі встановлювати в суверенному повітряному 

просторі заборонені для польотів як національних, так і іноземних 

повітряних суден зони (постійні та тимчасові).  

Водночас новацією в міжнародному праві стала з початку 90-х рр. 

минулого століття практика РБ ООН, яка шляхом прийняття спеціальних 

санкційних резолюцій стосовно агресії Іраку проти Кувейту, військового 

конфлікту в колишній Югославії, Лівії та інших конфліктів регламентувала 

введення «безпольотних» зон у суверенному повітряному просторі цих 

держав.  

Таким чином, у сучасному міжнародному повітряному праві наразі 

діють дві моделі обмеження використання цивільною авіацією суверенного 

повітряного простору. Перша модель заборонених для польотів зон базується 

на суверенному праві кожної держави, закріпленому в Чиказькій конвенції 

1944 р.. Друга модель базується на нормах міжнародного права, які виробила 

Рада Безпеки ООН, і обмежує суверенітет держави в суверенному 

повітряному просторі під час військових конфліктів. Все це свідчить про 

наявність у сучасному міжнародному праві і міжнародному повітряному 

праві нових тенденцій у міжнародно-правовій регламентації використання 

суверенного повітряного простору цивільною авіацією. 

4. Активізація діяльності повітряного транспорту, на превеликий жаль, 

загострила проблему захисту навколишнього середовища від негативного 

впливу цивільної авіації, насамперед внаслідок забруднення повітря 

шкідливими викидами авіадвигунів та шумового забруднення довкілля.  

Провідну роль у пом’якшенні негативного впливу цивільної авіації на 

навколишнє середовище відіграє ІКАО, яка постійно розробляє, ухвалює та 
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сприяє реалізації власних дедалі жорсткіших Стандартів та Рекомендованої 

практики в рамках Додатка 16 до Чиказької конвенції 1944 р. Зокрема, нові 

Стандарти емісії авіаційних двигунів застосовуватимуться до нових типів 

конструкцій з 2020 р., а до типів конструкцій, які перебувають у виробництві, 

– з 2023 р. Перспективним видається і впровадження CORSIA – Системи 

компенсації та скорочення викидів вуглецю для міжнародної авіації, 

відображеної в ухваленому у 2018 р. Томі IV Додатка 16. Водночас постає 

необхідність ухвалення комплексних програм зменшення забруднення 

повітря цивільною авіацією, визначення можливих типів компенсацій в 

рамках CORSIA, застосування критеріїв сталості для нових видів авіаційного 

палива, виключення зі схеми CORSIA органічних (традиційних) видів 

палива, розробка нових стандартів викидів, що виникають під час посадки та 

зльоту повітряних суден. 

Норми щодо зниження шумового забруднення довкілля повітряними 

суднами містяться в Томі I «Авіаційний шум» Додатка 16 про охорону 

навколишнього середовища в редакції 2013 р. до Чиказької конвенції 1944 р. 

Передбачена сертифікація повітряних суден щодо шуму авіаційних двигунів, 

яку має здійснювати держава, де зареєстроване повітряне судно. ІКАО 

виробила так званий «збалансований підхід» до управління шумом, що 

складається з таких елементів, як ослаблення шуму в джерелі, планування та 

організація землекористування, експлуатаційні прийоми зниження шуму та 

експлуатаційні обмеження. Нагальними завданнями у цій сфері вважаємо 

необхідність розробки технологій скорочення шуму, деталізації 

«збалансованого підходу» у положеннях Стандартів і Рекомендованої 

практики ІКАО, створення механізмів залучення громадськості до 

управління природоохоронною діяльністю у сфері авіації, зокрема участі у 

впровадженні «збалансованого підходу», ухвалення стандартів шуму 

надзвукових літаків. 

Слід також відзначити активізацію правового регулювання запобігання 

забрудненню цивільною авіацією навколишнього середовища на 
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регіональному рівні. Так, у ЄС ухвалено низку відповідних правових актів 

щодо скорочення викидів парникових газів літаками цивільної авіації, 

введення системи купівлі квот на викиди авіакомпаніями, обмеження 

шумової емісії двигунів цивільних літаків, оцінки та управління шумовим 

забрудненням, введення експлуатаційних обмежень на шум, які 

відображають концепцію «збалансованого підходу» ІКАО. 

Отже, сучасні концепції і міжнародні стандарти у сфері боротьби з 

забрудненням довкілля і, насамперед, повітряного простору цивільною 

авіацією значною мірою змінюють класичні підходи, які передбачали 

абсолютизацію суверенітету держави над її повітряним простором. Наразі 

визнано, що здійснюючи суверенітет, держави повинні використовувати свій 

повітряний простір таким чином, щоб не заподіювати шкоди іншим 

державам, зокрема у зв’язку із діяльністю цивільної авіації.  

5. Новітньою проблемою, яка свідчить про необхідність усунення 

прогалин у режимі використання повітряного простору цивільною авіацією, є 

використання безпілотних повітряних літальних апаратів (БПЛА) цивільного 

призначення. На сьогодні не існує навіть універсальне визначення поняття 

БПЛА. На наш погляд, безпілотний літальний апарат – це повітряне судно, 

яке здійснює політ без пілота на борту і яким можна або керувати за 

допомогою зовнішньої станції управління, або запрограмувати для 

автономного польоту. Також досі не розроблено єдиної класифікації БПЛА. 

Найчастіше її проводять за фізичними характеристиками (розмір, вага, 

швидкість, максимальна висота, дальність і тривалість польоту), 

функціональним призначенням, способом управління, класом повітряного 

простору, в якому здійснюється політ БПЛА. Попри відсутність уніфікованих 

підходів, класифікація має суттєве практичне значення для правового 

регулювання їхнього використання, зокрема вимог до реєстрації, технічних 

характеристик, управління та режиму польотів БПЛА. 

Міжнародно-правове регулювання використання БПЛА здійснюється 

насамперед Чиказькою конвенцією 1944 р. Згідно з нею такі літальні апарати 
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здійснюють польоти над територією договірної держави лише за її 

спеціальним дозволом; ця держава, своєю чергою, повинна здійснювати 

такий контроль над БПЛА, щоб забезпечити безпеку його використання для 

цивільних суден. Крім того, до БПЛА застосовується низка інших норм 

Чиказької конвенції, які регулюють і діяльність звичайних повітряних суден. 

Чинні Стандарти і Рекомендована практика ІКАО щодо БПЛА ухвалені 

впродовж 2012–2018 рр. та містяться у Додатках 1, 2, 7 та 13 до Чиказької 

конвенції 1944 р. 

Варто визначити також сучасні регіональні моделі правової 

регламентації використання БПЛА. Так, в рамках ЄС частина основних 

аспектів використання БПЛА врегульована Регламентом №2018/1139 про 

спільні правила у сфері цивільної авіації. Йдеться про загальні засади видачі 

сертифікатів, пов’язаних із БПЛА, вимоги до обладнання, технічного стану, 

порядку використання БПЛА, кваліфікації осіб, що працюють з ними. 

Основою подальшого розвитку правового регулювання є Концепція ЄС з 

використання дронів 2015 р., згідно з якою порядок використання БПЛА 

залежить від категорій, поділ на які здійснюватиметься, враховуючи рівень 

небезпеки, яку становлять БПЛА. 

Виходячи із викладеного вище, вважаємо, що необхідні нові правові 

стандарти на універсальному та регіональному рівнях, які були би 

спрямовані на ефективне та безпечне використання БПЛА, а саме: 

регламентація вимог до конструкції, правил реєстрації БПЛА, 

кваліфікаційних вимог для отримання сертифікатів, пов’язаних із 

управлінням БПЛА, правил руху БПЛА над територією держав та над 

відкритим морем, використання засобів зв'язку, вимог до систем виявлення 

та запобігання зіткнень БПЛА з іншими повітряними суднами, а також 

створення експериментальних зон для польотів БПЛА. 

6. Універсальне підгрунтя для міжнародно-правового регулювання 

міжнародних повітряних перевезень утворюють Чиказька конвенція 1944 р. 

(та додатки до неї), Угода 1944 р. про транзит при міжнародних повітряних 
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сполученнях (Угода про дві свободи повітря) та Угода 1944 р. про 

міжнародний повітряний транспорт (Угода про пʼять свобод повітря). 

Кардинальним поштовхом для удосконалення міжнародно-правової 

регламентації міжнародних повітряних перевезень стало ухвалення в ході 

Всесвітньої авіатранспортної конференції 2003 р. Декларації глобальних 

принципів лібералізації міжнародного повітряного транспорту. Сучасні 

підходи, закладені у цій Декларації, знайшли своє втілення у договірній 

практиці держав-членів ІКАО на універсальному, регіональному та 

двосторонньому рівнях. Крім того, норми сучасних міжнародних авіаційних 

угод лібералізаційного характеру, зокрема угод про «відкрите небо», 

поширюються на міжнародні повітряні вантажні перевезення і передбачають 

застосування сьомої та/або восьмої «свобод повітря», виконання перевезень 

типу «інтерлайн» та інтермодальних перевезень. 

7. Для забезпечення ефективного і безпечного використання повітряного 

простору цивільною авіацією повітряний простір розділений Радою ІКАО на 

дев’ять аеронавігаційних районів (зон): район Африки та Індійського океану, 

Південно-Східної Азії, Європейський, Північноатлантичний, 

Північноамериканський, Південноафриканський, Карибського моря, 

Близького і Середнього Сходу, Тихоокеанський. Сім існуючих нині 

регіональних бюро ІКАО здійснюють координацію використання 

аеронавігаційних районів, просування та моніторинг застосування у них 

САРП ІКАО, проводять необхідне навчання і надають консультації.  

Технічні аспекти функціонування аеронавігаційних районів регулюють 

ухвалені ІКАО Процедури аеронавігаційних служб (ПАНС), що доповнюють 

вимоги додатків до Чиказької конвенції; Глобальний аеронавігаційний план 

на 2016-2030 рр. і Регіональні аеронавігаційні плани – експлуатаційні та 

технічні керівництва, які роз'яснюють і сприяють практичному застосуванню 

CАРП та ПАНС.  

8. Міжнародні польоти повітряних суден відбуваються по міжнародним 

повітряним трасам (МПТ), які являють собою коридори у повітряному 
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просторі, забезпечені аеродромами, засобами навігації, контролю та 

керування повітряним рухом для ефективного і безпечного використання 

повітряного простору цивільною авіацією. Класифікація МПТ може бути 

здійснена за наступними ознаками: 1) залежно від оснащення і 

обслуговування МПТ: а) контрольовані, б) консультативні, в) льотно-

інформаційні; 2) залежно від територіального розташування: а) траси 

нижнього повітряного простору, б) траси верхнього повітряного простору 

(щодо них здійснюється лише льотно-інформаційне обслуговування 

польотів). Проекти МПТ готує ІКАО за регіональною ознакою, а держави 

регіонів укладають відповідні міжнародні договори. Спеціальні міждержавні 

договори можуть регулювати спільні дії з обслуговування польотів у деяких 

районах міжнародного повітряного простору і визначають МПТ як маршрути 

ОПР.  

Держави-члени ІКАО дотримуються своїх зобов’язань щодо 

забезпечення належного функціонування МПТ. Найгострішою проблемою 

сьогодення є ситуація, яка склалася після анексії РФ АР Крим у 2014 р. 

Україна згідно з Угодою про встановлення РПІ над Чорним морем 1997 р. 

має здійснювати ОПР над Кримським півостровом та власними 

територіальними водами та аеронавігаційне обслуговування МПТ над 

центральною і західною частинами Чорного моря. Натомість, РФ, 

захоплюючи радіочастотний спектр України, використовуючи не за 

призначенням аварійну частоту, несанкціоновано виводячи сторонніх осіб у 

радіоефір на робочих частотах і, таким чином, неправомірно перебираючи на 

себе практичне забезпечення повітряного руху у цьому районі, систематично 

порушує норми Угоди 1997 р., положення Європейського аеронавігаційного 

плану і додатків до Чиказької конвенції 1944 р. Вирішення цієї проблеми 

потребує зкоординованих дій української держави, ІКАО та європейських 

регіональних авіаційних організацій. 

9. Найбільш розвиненою регіональною системою міжнародно-правового 

регулювання повітряних перевезень є система ЄС: створений єдиний 
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європейський авіаційний ринок, встановлений режим «відкритого неба», що 

поширюється на каботажні перевезення, запроваджується режим «Спільного 

європейського неба (СЄН)». З 2015 р. відбувається реалізація Авіаційної 

стратегії для Європи, що полягає у лібералізації авіаперевезень між 

державами ЄС та іншими державами у всіх регіонах, підтримання високих 

стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів.  

Водночас, до притаманних ЄС проблем у сфері повітряних перевезень 

належать регуляторні і практичні труднощі впровадження СЄН; 

фрагментація СЄН в сенсі інституційних механізмів, правового регулювання, 

статусу повітряного простору, кількості постачальників послуг; недостатня 

увага органів ЄС до аспектів забезпечення зайнятості, рівня обслуговування 

та безпеки повітряних перевезень внаслідок зосередження на питаннях 

конкуренції та скорочення витрат; труднощі пристосування нормативного 

регулювання повітряних перевезень у зв’язку із виходом Сполученого 

Королівства зі складу ЄС. 

Розвиток міжнародно-правового регулювання перевезень в інших 

регіонах світу здійснюється також в рамках різних інтеграційних утворень 

(Меркосур, КАРІКОМ, Андське Співтовариство, АСЕАН, АТЕС). В 

Центральній і Південній Америці відповідні міжнародні договори 

забезпечують поступову лібералізацію повітряних перевезень при збереженні 

можливостей держав регіону із захисту власного ринку. Однак слід 

відмітити, що договір, який знімає обмеження прав на перевезення у регіоні 

найбільшою мірою, Багатосторонню угоду про відкрите небо між державами-

членами Латиноамериканської комісії цивільної авіації (ЛАКАК) 2010 р., 

досі ратифікувала лише Панама, навіть попри право держав-учасниць робити 

застереження до договірних норм. Це саме можна сказати про підписану у 

2018 р. Багатосторонню угоду про повітряні перевезення КAРIКOM, яка теж 

наразі не набула чинності. 

У Південно-Східній Азії важливу роль відіграє система договорів, 

укладених в рамках АСЕАН 2009-2010 рр. і спрямованих на поступове 
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просування лібералізації, активізація якої на засадах «відкритого неба» 

відбувається з 2015 р. відповідно до концепції «Спільного авіаційного ринку 

AСEAН», що передбачає взаємне відкриття ринків сторін, усунення 

обмежень на маршрути, ціни та провізну місткість, удосконалення 

технічного обслуговування. Однак, прагнучи захистити свої ринки, більшість 

держав АСЕАН виступає проти розширення переліку «свобод повітря» і 

введення сьомої «свободи», серйозними є виклики у сфері безпеки у зв’язку 

із швидким зростанням обсягів міжнародних перевезень у Південно-Східній 

Азії.  

В рамках СНД діє загальна Угода про цивільну авіацію та використання 

повітряного простору 1991 р. та низка інших договорів 1990-х рр., які 

спрямовані на забезпечення авіаційної безпеки і безпеки польотів. Втім, 

наразі ефективну співпрацю унеможливлюють агреся РФ проти України, 

політична вмотивованість рішень РФ про обмеження перевезень між нею та 

іншими державами СНД, суперечності між державами з приводу діяльності 

цивільної авіації, погіршення показників авіапригод, а також неоднозначна 

оцінка діяльності Міждержавного авіаційного комітету (МАК), що викликає 

сумніви щодо об’єктивності розслідувань авіапригод цим органом. 

10. Для уніфікації двосторонньої договірної практики держав-учасниць 

була розроблена Типова угода про повітряне сполучення ІКАО (нині діє 

редакція 2017 р.), в якій державам запропоновано кілька варіантів положень 

угоди, залежно від обраного ними підходу – традиційного, проміжного і 

найбільш ліберального.  

 Так, двосторонні відносини у сфері повітряних перевезень між ЄС та 

США регулює Угода про повітряний транспорт 2007 р. Це договір про 

«відкрите небо» комплексного характеру, що передбачає обмін сторонами 

першою – п’ятою і сьомою «свободами повітря»; застосування проміжного 

підходу до вимог стосовно власності і фактичного контролю над 

авіакомпаніями; містить засоби забезпечення справедливої і вільної 
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конкуренції; надає широкі можливостей для багатоаспектної комерційної 

співпраці між авіакомпаніями сторін.  

До основних проблемних питань у сфері міжнародно-правового 

регулювання повітряних перевезень між ЄС та США слід віднести ненадання 

Угодою 2007 р. європейським авіакомпаніям прав на польоти між пунктами в 

США, при наданні американським авіакомпаніям права виконувати польоти 

між пунктами всередині ЄС; жорсткіші обмеження Угоди 2007 р. щодо 

власності над американськими авіакомпаніями, порівняно із тими, що 

застосовуються до європейських авіаперевізників; обмеження acquis 

communautaire ЄС на застосування «мокрого лізингу» у відносинах між 

авіакомпаніями ЄС та держав поза межами ЄС; спір в рамках СОТ про 

надання США субсидій американській авіакомпанії Boeing, які заподіюють 

шкоду європейському авіапідприємству Airbus; труднощі регулювання, 

пов’язані із виходом Сполученого Королівства зі складу ЄС.  

Також сучасним прикладом лібералізації міжнародних повітряних 

перевезень на двосторонньому рівні є договірні правові механізмами 

регулювання відносин між США і державами Південної та Центральної 

Америки у сфері повітряних перевезень, а саме угоди про відкрите небо 

1990-х – 2010-х рр. Вони передбачають взаємне надання сторонам доступу до 

ринку авіаперевезень, обмін першою – п’ятою «свободами повітря» і сьомою 

«свободою» для окремих вантажних перевезень, скасування обмежень щодо 

призначення перевізників, прав на маршрути, провізної ємності, частоти 

рейсів, тарифів; регулюють відносини код-шерингу, лізингу, блокування 

місць, інтермодальних перевезень.  

11. На сьогодні ІКАО є універсальною міжнародною авіаційною 

організацією, до компетенцій якої належать усі питання, повʼязані з 

діяльністю та розвитком повітряного транспорту. Основними засобами для 

досягнення цілей організації є, поряд з іншим, розробка і ухвалення 

Стандартів і Рекомендованої практики, що містяться у 19 додатках до 

Чиказької конвенції (САРП ІКАО), інших актів, реалізація яких сприяє 
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розвитку міжнародної цивільної авіації; надання допомоги і нарощування 

потенціалу держав у сфері цивільної авіації; підготовка глобальних планів 

співробітництва з безпеки польотів і аеронавігації; перевірка організації 

контролю за забезпеченням безпеки польотів і авіаційної безпеки в державах.  

12. Активне співробітництво ІКАО з універсальними міжурядовими та 

неурядовими міжнародними організаціями, такими як Міжнародна морська 

організація, Міжнародний союз електрозв’язку, Всесвітня метеорологічна 

організація, Всесвітній поштовий союз, Міжнародна асоціація повітряного 

транспорту, Міжнародна федерація асоціацій лінійних пілотів, зумовлене 

тим, що предметна компетенція ІКАО близька або перетинається зі сферами 

діяльності вказаних організацій. Співпраця ІКАО з цими міжнародними 

організаціями проявляється в їхній участі розробці та сприянні виконанню 

САРП ІКАО, спільному ухваленні рекомендацій, керівництв, виданні 

документів інформаційного характеру, впровадженні спільних програм, 

спрямованих на розвиток повітряних перевезень, підвищення рівня безпеки 

польотів та авіаційної безпеки, спрощення формальностей тощо. 

13. До основних регіональних міжурядових авіаційних організацій 

належать Європейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА), Африканська 

комісія цивільної авіації (АКЦА), Латиноамериканська комісія цивільної 

авіації (ЛАКЦА), Арабська комісія цивільної авіації (АРКЦА), Рада з 

використання повітряного простору, Міжнародний авіаційний комітет 

(МАК).  

Важливість їхньої діяльності обумовлена виконанням ними функцій 

сприяння розвитку регіональних систем повітряного транспорту шляхом 

координації співпраці між державами відповідних регіонів; вироблення 

спільної політики держав-членів вказаних організацій у галузі цивільної 

авіації; сприяння укладенню міжнародних договорів у сфері цивільної авіації 

між державами відповідних регіонів; сприяння виконанню САРП ІКАО та 

регіональних планів ІКАО державами-членами і пропонування необхідних 

додаткових заходів; просування власних ініціатив щодо вдосконалення 
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організації повітряного руху та аеронавігаційного забезпечення; видання 

керівництв з безпеки польотів, авіаційної безпеки, спрощення 

формальностей, пов’язаних із повітряними перевезеннями, охорони довкілля 

тощо; співпраця з іншими міжнародними організаціями, насамперед ІКАО. В 

рамках діяльності регіональних авіаційних організацій укладена і 

реалізується низка багатосторонніх угод про відкрите небо, метою яких є 

лібералізація повітряних перевезень. 

14. Важливу роль в удосконаленні міжнародно-правової регламентації 

діяльності цивільної авіації відіграють міжнародні неурядові організації, до 

яких належать Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА), 

Міжнародна рада аеропортів (АСІ), Інститут повітряного транспорту (ІТА), 

Міжнародна асоціація вантажних авіаперевізників (ТІАКА). Їхніми членами є 

юридичні особи, які, як правило, безпосередньо здійснюють авіатранспортну, 

аеронавігаційну та іншу авіаційну діяльність. Значення діяльності 

міжнародних неурядових авіаційних організацій полягає у тому, що вони 

представляють і відстоюють інтереси своїх членів, координують співпрацю 

між ними; готують пропозиції, спрямовані на вдосконалення функціонування 

авіаційної транспортної та аеронавігаційної системи; розробляють модельні 

договори між членами цих організацій; беруть участь у процесах розробки 

САРП ІКАО і сприяють їхньому виконанню; ухвалюють рекомендації, 

проводять дослідження, видають керівництва, посібники, проводять 

навчання з широкого спектру питань, пов’язаних із діяльністю цивільної 

авіації; реалізують програми практичного характеру і сприяють 

впровадженню науково-технічних досягнень у діяльність цивільної авіації; 

співпрацюють з міжнародними міжурядовими організаціями та державами 

світу. 

15. Першим практичним кроком на шляху втілення універсальних 

стандартів відповідальності авіаперевізників стало укладення у 1929 р. 

Варшавської конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних 

повітряних перевезень, яка, доповнена Гаазьким протоколом 1955 р., 
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Гвадалахарською конвенцією про перевезення, що здійснюються іншою 

особою, ніж перевізник за договором 1961 р., Монреальськими додатковими 

протоколами 1975 р., сформувала так звану «Варшавську систему». 

Варшавська система передбачає відповідальність авіаперевізників за шкоду 

пасажирам, багажу і вантажу, встановлює межі такої відповідальності; 

визначає підстави звільнення авіаперевізників від відповідальності 

(насамперед, доведення відповідним авіаперевізником того, що ним і 

призначеними ним особами було вжито всіх необхідних заходів для того, 

щоб уникнути шкоди або що їм було неможливо вжити таких заходів), 

підстави для усунення або обмеження вказаної відповідальності (вина особи, 

якій заподіяно шкоди, була причиною шкоди або сприяла їй); встановлює 

обов'язковий претензійний порядок для шкоди, пов’язаної із перевезеннями 

багажу та вантажів.  

Вельми складна «мозаїчна» структура «Варшавської ситеми», судова 

практика підвищення лімітів виплат компенсацій міжнародними повітряними 

перевізниками, новації у сфері авіаційного страхування потребували 

вироблення нових міжнародно-правових стандартів відповідальності 

авіаперевізників. Відтак, у 1999 р. була укладена універсальна Монреальська 

конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних 

перевезень, що, на відміну від актів «Варшавської системи», являє собою 

консолідовану міжнародну угоду. Монреальська конвенція («Монреальська 

система») ґрунтується на принципах, закладених угодами «Варшавської 

системи», однак суттєво удосконалює правове регулювання у сфері 

відповідальності. До видів відповідальності авіаперевізника Монреальська 

конвенція 1999 р. додає відповідальність за затримку у повітряному 

перевезенні пасажирів, багажу або вантажу; обмежує відповідальність 

шкодою, заподіяною у період фактичного контролю авіаперевізника над 

пасажирами, багажем і вантажем; передбачає ліміти відповідальності, 

частина з яких може бути перевищена (у випадку загибелі або травм 
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пасажирів), механізм періодичного перегляду цих лімітів та обовʼязкові 

попередні виплати.  

Отже, на сьогодні відповідальність авіаперевізників регламентують дві 

конвенційні системи: Варшавська та Монреальська. Важливе практичне 

значення для інституту відповідальності авіаперевізників мають положення 

ст. 55 Монреальської конвенції, яка а) встановлює для держав-учасниць 

переважну силу норм конвенції відносно норм конвенцій(угод), що входять 

до «Варшавської системи», б) одночасно дозволяє застосування норм 

«Варшавської системи» в правовідносинах між державою-членом 

Монреальської конвенції і державою-учасницею конвенцій(угод), що входять 

до «Варшавської системи». 

16. На сьогодні міжнародно-правовою основою відповідальності 

експлуатантів повітряних суден є Римська конвенція про шкоду, заподіяну 

іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні 1952 р., яка 

замінила відповідну Римську конвенцію 1933 р. та Брюссельський протокол 

1938 р., і підвищила межі відповідальності, однак не змінила загальні 

принципи відповідальності, закріплені Римської конвенцією 1933 р. Іншими 

притаманними Конвенції 1952 р. рисами є розширення змісту поняття 

експлуатанта повітряного судна; встановлення причинно-наслідкового 

зв’язку між подією та шкодою; покладення відповідальності, у випадках 

незаконного використання повітряного судна, і на незаконного, і на 

законного користувача; встановлення принципу солідарної відповідальності 

експлуатантів повітряних суден при їхньому зіткненні.  

Монреальський протокол 1978 р. до Римської конвенції 1952 р. 

удосконалив конвенційні положення про страхування, передбачив 

підвищення меж відповідальності, однак не пристосував принципи їхнього 

визначення до вимог часу, через що, як і Римська конвенція 1952 р., не 

отримав належної підтримки з боку держав-членів ІКАО.  

17. Зростання на початку ХХІ ст. кількості інцидентів, пов’язаних з 

заподіянням шкоди третім особам в рамках повітряних перевезень та, 
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зокрема, події 11 вересня 2001 р. стали поштовхом до негайної розробки 

сучасних моделей відповідальності експлуатантів повітряних суден. Саме на 

це спрямовані Конвенція про відшкодування шкоди, заподіяної повітряними 

суднами третім особам 2009 р. (Конвенція про загальні ризики) та Конвенція 

про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті актів незаконного 

втручання з участю повітряних суден 2009 р. (Конвенція про спеціальні 

ризики). Основними рисами цих міжнародних актів є закріплення 

відшкодування у широкому спектрі випадків (смерть, тілесні ушкодження, 

психічний розлад, шкода власності, екологічна шкода); обмеження у 

Конвенції про загальні ризики джерел права, на яких позивачі можуть 

засновувати свої вимоги, власне Конвенцією; встановлення у Конвенції про 

спеціальні ризики механізмів створення спеціального Міжнародного фонду 

цивільної авіації для відшкодування збитків; пришвидшення процедур 

розгляду справ про відшкодування шкоди. Основними причинами занадто, 

нажаль, повільного розширення кола держав-учасниць цих міжнародних угод 

стали високі межі відповідальності та недосконалість механізмів формування 

Міжнародного фонду. Попри це Конвенція про загальні ризики та Конвенція 

про спеціальні ризики відображують нові тенденції розвитку інституту 

відповідальності експлуатантів повітряних суден, і набрання ними чинності 

відповідає вимогам сьогодення. 

18. Новим етапом міжнародного співробітництва із забезпечення захисту 

цивільної авіації від АНВ стали укладена у 2010 р. Конвенція про боротьбу з 

незаконними актами стосовно міжнародної цивільної авіації (Пекінська 

конвенція) (набула чинності з 01.07 2918 р.) та Протокол, що доповнює 

Гаазьку конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 

1970 р. (Пекінський протокол) (вступив у силу 01.01.2018 р.). Ці угоди 

спрямовані на підвищення ефективності міжнародно-правової регламентації 

боротьби з АНВ, подолання недоліків юридичних механізмів у вказаній 

сфері. Перевагами Пекінської конвенції є значне розширення переліку 

злочинів, що підпадають під сферу її дії, за рахунок використання повітряних 
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суден для вчинення терористичних актів, перевезення або застосування 

біологічної, хімічної та ядерної зброї, небезпечних речовин для заподіяння 

смерті, тяжких тілесних ушкоджень або шкоди майну чи довкіллю; 

покладення відповідальності не лише на фізичних, але і на юридичних осіб; 

подолання проблеми відмови держав від співпраці щодо кримінального 

переслідування за АНВ на основі політичних мотивів; покладення на 

держави-учасниці зобов’язань вносити в договори про правову допомогу 

положення про видачу осіб, винних у скоєнні АНВ.  

Новаціями Пекінського протоколу є розширення суб’єктного складу 

щодо злочинів, на які поширюється Гаазька конвенція, і можливість 

притягнення до відповідальності юридичних осіб; віднесення до злочинів 

змови, допомоги та будь-якої підтримки, включно з фінансовою, у здійсненні 

АНВ; поширення дії Гаазької конвенції на судна, що перебувають в 

експлуатації; покладення на держави, які створили спільні повітряно-

транспортні експлуатаційні агентства або міжнародні експлуатаційні 

агентства обов’язку визначати державу, яка буде здійснювати свою 

юрисдикцію; встановлення порядку обміну інформацією між державами-

учасницями про арешти та проведення попереднього розслідування; 

покладення на держави обов’язків здійснювати обмін інформацією.  

Основними спільними недоліками Пекінської конвенції та Пекінського 

протоколу є розмитість положень про обов’язок держав карати злочинців, а 

також надання державам можливості не видавати винних у скоєнні АНВ 

злочинців на підставі їхнього переслідування, мотивованого політичними 

переконаннями, створення умов для конкуруючої юрисдикції держав, 

надання державам можливостей виправдовувати дії їхніх збройних сил під 

час внутрішньодержавних конфліктів, які загрожують міжнародній цивільній 

авіації. 

Наступним важливим практичним кроком у рамках інституту безпеки 

цивільної авіації стало ухвалення у 2014 р. Протоколу, який змінює 

Конвенцію про злочини та деякі інші акти, що здійснюються на борту 
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повітряних суден (Монреальський протокол, який набрав чинності 01.01.2020 

р.). Монреальський протокол у ст. 2 регламентував перехід юрисдикції 

держави щодо злочинів та інших незаконних актів на борту повітряного 

судна від держави реєстрації до держави експлуатанта повітряного судна, 

якщо вони не співпадають . Важливість цієї новели визначається тим, що 

норма про прив’язку юрисдикції до місця реєстрації повітряного судна за 

сучасних умов, коли більшість повітряних суден експлуатуються на підставі 

лізингу в державах, які не є державами реєстрації не просто давно втратила 

актуальність, а й гальмувала процес розвитку міжнародного повітряного 

права.  

Крім того, Протокол містить норми стосовно повноважень 

співробітників служби безпеки на борту, проведення консультацій та 

координації між державами, передбачає право вимагати (відповідно до 

національного законодавства) відшкодування шкоди, спричиненої 

затриманням чи висадкою можливого правопорушника. Ці положення 

спрямовані на підвищення потенціалу та посилення співпраці держав у сенсі 

припинення зростання кількості та зниження ступеня серйозності випадків 

недисциплінованої поведінки на борту повітряних суден.  

Викладене вище дозволяє зробити висновок, що на сьогодні у 

міжнародному повітряному праві діють найсучасніші конвенційні стандарти 

захисту цивільної авіації від актів втручання у її діяльність  

19. Чинні універсальні міжнародні конвенції у сфері безпеки цивільної 

авіації не передбачають відповідальності держав за акти втручання у 

діяльність цивільної авіації. Відповідно до Чиказької конвенції 1944 р., 

зокрема Додатку 17 «Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів 

незаконного втручання» до Чиказької конвенції, держави відповідальні за 

забезпечення безпеки польотів над їхньою територією. Однак в Чиказькій 

конвенції і Додатках до неї не передбачено, що держави зобов’язані 

встановлювати заборонені зони у випадку загроз цивільній авіації, а також не 

передбачено заходів відповідальності у разі незабезпечення авіаційної 
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безпеки; САРП ІКАО відзначаються фрагментарністю регулювання у цій 

сфері; Керівництво ІКАО щодо заходів безпеки у зв’язку із військовою 

діяльністю, потенційно небезпечною для польотів цивільних повітряних 

суден 1990 р., має рекомендаційний характер, і не завжди держави-учасниці 

ІКАО дотримуються цих рекомендацій. 

Такі катастрофи, як знищення болгарським винищувачем пасажирського 

літака ізраїльської авіакомпанії у 1955 р., знищення радянськими літаками 

протиповітряної оборони пасажирського авіалайнера південнокорейської 

авіакомпанії у 1983 р., наступна відмова Болгарії та СРСР визнавати свою 

відповідальність зумовили внесення у 1984 р. змін до Чиказької конвенції 

(насамперед, ст. 3 «bis»), які мали забезпечилти баланс між безпекою 

авіаперевезень та безпекою держави. Крім того, як свідчить сучасна практика 

МС ООН (справа про збиття ВМС США 02.07.1988 р. іранського цивільного 

судна авікомпанії Iran Air), вельми обмеженим є застосування ст. 51 Статуту 

ООН (право на самооборону) стосовно незаконного втручання держави у 

діяльність цивільної авіації. Також показовими у цьому сенсі є положення 

санкційних резолюцій РБ ООН щодо відповідальності Лівії за теракт на 

борту літака рейсу РА1103 американської авіакомпанії PanAm у грудні 

1988 р.  

20. Починаючи з моменту набуття Україною членства в ІКАО у 1992 р., 

цей напрямок міжнародного авіаційного співробітництва України успішно 

розвивається, про що свідчить низка спільних з ІКАО проектів. Водночас, на 

сьогодні, як це демонструє практика співробітництва України та ІКАО, 

рівень представництва інтересів української сторони явно недостатній. 

Першочерговим кроком для інтенсифікації даного стратегічного напрямку 

міжнародного співробітництва української держави є підвищення рівня 

представництва української держави, тобто відкриття постійного 

представництва України при ІКАО. Тільки активізація на постійній основі 

лобіювання інтересів українських авіаперевізників дозволить вирішити 

амбітне завдання по просуванню кандидатури України на виборах до складу 
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Ради ІКАО, яке закріплене в положеннях Національної транспортної стратегії 

України на період до 2030 р. та значно посилить позицію України в рамках 

переговорів з представниками Ірану щодо авіакатастрофи 08.01.2020 р. 

українського авіалайнера компанії «Міжнародні авіалінії України». 

Не менш важливим завданням є просування кандидатур українських 

фахівців до структурних органів ІКАО та активізація участі українських 

експертів в міжнародних форумах з удосконалення міжнародно-правової 

бази діяльності цивільної авіації. Враховуючи позиції української 

транспортної авіацій на ринку вантажних перевезень, Україна, на думку 

автора, повинна зайняти найбільш активну позицію щодо розробки 

спеціальної міжнародної угоди з регламентації якраз цього сегменту 

міжнародних авіаперевезень. 

21. Україна є учасницею більшості чинних міжнародних конвенцій з 

питань міжнародно-правового співробітництва із запобігання актів 

незаконного втручання в діяльність цивільної авіації, розроблених в період 

60-80-х рр. минулого століття. У той же час Україна фактично знаходиться за 

межами сучасних міжнародно-правових механізмів, які розроблені на 

початку ХХІ ст. Йдеться, перенд усім про чинні Пекінську конвенцію 2010 р. 

про боротьбу з незаконними актами стосовно міжнародної цивільної авіації, 

Пекінський протокол 2010 р., що змінює Гаазьку конвенцію 1970 р. про 

боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден та Монреальський 

протокол 2014 р, що змінює Токійську конвенцію 1963 р. про злочини та 

деякі інші акти, що здійснюються на борту повітряного судна. Таким чином, 

навіть наявність у законодавстві України низки спеціальних законів, які 

регламентують різні аспекти забезпечення авіаційної безпеки, не знімає із 

порядку денного необхідності майбутньої ратифікації Україною зазначених 

вище міжнародних угод та внесення змін до чинного законодавства України. 

22. Вельми неоднозначною є правова позиція України щодо адаптації 

сучасних міжнародно-правових стандартів відповідальності авіаперевізників 

та експлуатантів повітряних суден. Так, положення чинного ПКУ 2011 р., 
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діючі Авіаційні правила України «Правила повітряних перевезень та 

обслуговування пасажирів і багажу» 2018 р. у цілому відповідають вимогам 

Монреальської конвенції 1999 р. про уніфікацію деяких правил повітряних 

перевезень. Водночас, український законодавець не завжди своєчасно 

вносить у вищезазначені законодавчі акти України необхідні зміни, пов’язані 

з періодичним переглядом сум виплат і компенсацій, передбачених 

Монреальською конвенцією 1999 р. 

Слід також зазначити, що не зовсім чіткою є позиція України щодо 

участі у Конвенції 2009 р. про відшкодування шкоди, заподіяної повітряним 

судном третім особам (Конвенція про загальні ризики) та Конвенції 2009 р. 

про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті актів незаконного 

втручання з участю повітряних суден (Конвенція про спеціальні ризики), в 

яких закріплені нові міжнародно-правові норми, які регламентують 

відповідальність експлуатантів повітряних суден. 

23. На сьогодні основним напрямком регіонального співробітництва 

України у сфері цивільної авіації є ЄС. Це співробітництво було 

започатковане ще Угодою про партнерство та співробітництво між Україною 

та Європейськими співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994 

р. Важливим етапом лібералізації міжнародних повітряних перевезень на 

регіональному рівні стало укладення у 2005 р. так званої «горизонтальної» 

Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про певні аспекти 

повітряного сполучення. Наступним стратегічним кроком у рамках 

співробітництва Україна-ЄС мало стати підписання Угоди про створення 

спільного авіаційного простору. Ця угода була парафована сторонами під час 

Вільнюського саміту Україна-ЄС у 2013 р. і у подальшому була віднесена до 

стратегічних напрямків авіаційного співробітництва, згідно Додатку ХХХІІ 

до Глави 7 «Транспорт» Розділу V «Економічне і галузеве співробітництво» 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 2014 р. Однак через певні 

об’єктивні та суб’єктивні обставини сторони і до сьогодні не виробили 

спільної позиції щодо її підписання, що має негативні наслідки для 



 

415 

 

 

подальшого розвитку цього напрямку регіонального співробітництва 

України. 

24. Починаючи з 90-х рр. минулого століття, Україною в рамках СНД 

було підписано низку міжнародних угод, спрямованих на розвиток 

співробітництва у різних сферах діяльності повітряного транспорту. Анексія 

Криму РФ і військовий конфлікт на південному сході України фактично 

припинили не лише міжнародні повітряні перевезення між Україною та РФ, 

але і заблокували увесь спектр цього напрямку регіонального 

співробітництва у авіаційній галузі. Беручи до уваги весьма повільний процес 

денонсації міжнародних угод між Україною та державами-членами СНД, 

нагальним завданням на сьогодні залишається визначення статусу 

міжнародних авіаційних угод, укладених Україною в рамках СНД. 

25. Слід зазначити, що в рамках міжнародного авіаційного 

співробітництва Україна активно використовує угоди про повітряне 

сполучення, які є найбільш актуальними для розвитку міжнародних 

повітряних перевезень за участю українських авіаперевізників. Іншими 

напрямками двостороннього авіаційного співробітництва є угоди, які 

регламентують деякі аспекти надання аеронавігаційних послуг, підготовку 

авіаційного персоналу, а також інші види міжнародного авіаційного 

співробітництва. 
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