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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Сучасний глобальний світ неможливо уявити без 

повітряного транспорту, який забезпечує швидкий і надійний транспортний зв’язок з 

найвіддаленішими районами нашої планети. Водночас, в рамках сучасного механізму 

міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації існує низка проблем 

загального характеру, які потребують негайного вирішення. 

Правовий статус та режим використання повітряного простору цивільною 

авіацією був закріплений у положеннях Паризької конвенції 1919 р. про повітряну 

навігацію та Чиказької конвенції 1944 р. про міжнародну цивільну авіацію, що не 

повною мірою відповідає реаліям сьогодення. Невирішеність питання делімітації 

повітряного та космічного простору, активізація аерокосмічної діяльності, зростання 

темпів техногенного забруднення цивільною авіацією навколишнього середовища, 

неурегульованість використання безпілотних повітряних літальних апаратів – це ті 

наступні питання, які потребують якнайшвидшого вирішення як на теоретичному, 

так і на практичному рівнях. 

Наразі чинні універсальні міжнародно-правові стандарти регламентації 

міжнародних повітряних перевезень, зафіксовані в положеннях Чиказької конвенції 

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

міжнародних повітряних сполученнях та Угоді 1944 р. про міжнародні повітряні 

перевезення потребують сучасної адаптації з огляду на зростання темпів лібералізації 

міжнародних повітряних перевезень. Нові виклики в авіаційній сфері по’вязані з 

виникненням нових загроз для безпеки міжнародної аеронавігації, виникнення нових 

видів актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації потребують 

активізації діяльності міжнародних авіаційних організацій і, насамперед, 

Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). 

Усі зазначені проблеми є конче актуальними і для України, яка є членом ІКАО з 

1992 р. і бере активну участь у міжнародному авіаційному співробітництві на 

універсальному, регіональному та двосторонньому рівнях. Нажаль, стан економіки 

України не сприяє підвищенню конкурентоспроможності національних 

авіаперевізників і є, в той же час, однією із основних перепон на шляху реалізації 

Україною амбітного проекту щодо створення спільного авіаційного простору з ЄС. 

Усе вищезазначене зумовлює потребу всебічного дослідження теоретичних та 

практичних питань міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації, 

вирішення яких дозволить значно підвищити сучасний рівень міжнародно-правового 

забезпечення авіаційної діяльності. Попри наявність наукових досліджень окремих 

аспектів проблеми, ступінь її розробки в міжнародному повітряному праві важко 

визначити як задовільний у зв’язку із відсутністю комплексних досліджень. 

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» та № 19БФ048-02 «Стратегія протистояння 
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геополітичним викликам і загрозам національній безпеці України в умовах 

становлення нового світового порядку», які є складовими комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка.   

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; 

- 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 в авіаційній сфері, починаючи з перших міжнародних авіаційних 

інституцій на універсальному та регіональному рівнях; 

- розглянути особливості формування та 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. 

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 
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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). 

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 
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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, А.Ю. Нашинець-Наумова, 

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. 

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 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. 

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 
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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; 

- визначено основні напрямки міжнародно-правового екологічного 

співробітництва із запобігання забруднення навколоземного середовища повітряним 

транспортом; 

- обґрунтовано необхідність теоретичного та практичного визначення поняття та 

класифікації безпілотних літальних апаратів (БПЛА) цивільного призначення; 

- досліджено динаміку формування універсальних 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;  

- здійснено комплексний аналіз міжнародного співробітництва ІКАО з 

міжнародними урядовими та неурядовими організаціями; 

- доведено важливе значення діяльності міжнародних неурядових організацій 
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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. 

Удосконалено: 

- підхід до розуміння сучасних концептуальних положень щодо вирішення 

питання делімітації повітряного і космічного простору, яке має важливе практичне 

значення для діяльності цивільної авіації; 

- уявлення про те, що чинні на сьогодні конвенційні механізми використання 

цивільною авіацією міжнародного повітряного простору потребують удосконалення; 

- твердження, що ІКАО, безумовно, суттєво впливає на створення міжнародно-

правових норм для забезпечення діяльності цивільної авіації, однак залишається 

проблема правової природи стандартів та рекомендованої практики (САРП); 

- погляд в рамках сучасного міжнародно-правового регулювання на специфічні 

особливості використання цивільною авіацією міжнародного повітряного простору; 

- розуміння сучасних структурних та процедурних аспектів діяльності ІКАО як 

універсальної міжнародної організації у сфері цивільної авіації; 

- положення, що на сучасному етапі розвитку повітряного транспорту 

головними практичними механізмами регулювання міжнародних повітряних 

перевезень у договірній практиці більшості держав-членів ІКАО, включаючи 

Україну, є двосторонні угоди про повітряне сполучення; 

- розуміння того, що стан сучасного співробітництва України в авіаційній сфері 

потребує, насамперед, чіткого 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. 

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); 

- можливості використання сучасних екологічних концепцій для активізації 

міжнародного екологічного співробітництва у боротьбі із забрудненням 

навколишнього середовища цивільною авіацією; 

- можливості перспективного 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; 
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- дослідження ролі регіональних авіаційних організацій (ЄКЦА, АКЦА, 

ЛАКЦА, АРКЦА та ін.) в удосконаленні правових механізмів у сфері цивільної 

авіації; 

- уявлення про основні напрямки 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. 

Теоретичне та 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, 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 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 дисциплін «Міжнародне 

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

навколишнього середовища», «Право міжнародних організацій», «Право 

Європейського Союзу» 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 
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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 опубліковано), Міжнародна науково-практична 

конференція «Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračných prozesov» 

(м. Братислава, Словаччина, 27-28 листопада 2015 р.; 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-
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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 

«Верховество права та правова держава» (м. Ужгород: Ужгородський національний 

університет, 20-21 вересня 2019 р.; 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). 

Публікації. Основні результати роботи знайшли відображення у 63 наукових 

працях: одноосібній та 4 колективних монографіях, 30 наукових статтях, 

опублікованих у фахових виданнях із юридичних дисциплін, в тому числі 

проіндексованих у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема 6 у іноземних 

виданнях, одній статті у фаховому електронному виданні, індексованому у 

міжнародних наукометричних базах даних, одному підручнику у співавторстві, двох 

публікаціях, що додатково висвітлюють зміст дослідження, а також у тезах 25 

доповідей на міжнародних та всеукраїнській науково-практичних конференціях.  

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 додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 521 сторінку, з яких 394 сторінки основного тексту. Список 

використаних джерел налічує 980 найменувань і займає 98 сторінок, додатки подано 

на 8 сторінках. 

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі розкрито актуальність теми дисертаційного дослідження, вказано 

зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, визначено мету, завдання 

об’єкт і предмет дослідження, а також його методологічну основу, обґрунтовано 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації, надано інформацію 

про апробацію матеріалів дослідження, його структуру та обсяг. 

Розділ І. «Міжнародно-правові особливості використання повітряного 

простору цивільною авіацією: сучасний стан та перспективи» складається з 

трьох підрозділів і присвячений дослідженню формування та перспективного 

розвитку теоретичних і практичних аспектів правового статусу та режиму 

використання повітряного простору цивільною авіацією. 

У підрозділі 1.1. «Концептуальні та практичні аспекти використання 
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цивільною авіацією повітряного простору» з’ясовано основні етапи формування 

перших міжнародно-правових концепцій правового статусу та режиму повітряного 

простору, основні концептуальні підходи до вирішення питання делімітації 

повітряного і космічного простору та сучасні міжнародно-правові особливості 

використання цивільною авіацією повітряного простору. 

У пункті 1.1.1. «Основні концепції правового статусу повітряного простору» 

проаналізовано основні положення перших міжнародно-правових концепцій 

правового статусу повітряного простору, визначено основні напрямки правової 

еволюції концепцій використання цивільною авіацією повітряного простору, 

починаючи від абсолютної свободи польотів до повного і виключного суверенітету 

держави над повітряним простором, розташованим над її територією, а також їх 

значення для формування сучасного режиму використання повітряного простору 

цивільною авіацією.  

У пункті 1.1.2. «Питання делімітації повітряного та космічного простору» 

обґрунтовано важливість негайного вирішення питання делімітації повітряного та 

космічного простору. Це дозволяє уникнути можливого зіткнення двох 

фундаментально різних правових режимів – режиму суверенного повітряного 

простору та режиму космічного простору, а також визначити чітке розмежування 

міжнародно-правової регламентації авіаційної та аерокосмічної діяльності. 

У пункті 1.1.3. «Правові особливості використання цивільною авіацією 

суверенного повітряного простору» доведено, що сучасна практика держав щодо 

введення зон, заборонених для польотів цивільних повітряних суден, базується на 

положеннях Чиказької конвенції 1944 р. про міжнародну цивільну авіацію та 

законодавстві держав-учасниць ІКАО. Водночас, у санкційних резолюціях РБ ООН 

має місце практична апробація моделі «безпольотних зон», що дозволяє зробити 

висновок про нові підходи до трактування змісту принципу повного і виключного 

суверенітету держави над повітряним простором, розташованим над її територією. 

У підрозділі 1.2. «Міжнародно-правові екологічні стандарти використання 

повітряного простору цивільною авіацією» проаналізовані особливості формування 

та розвитку міжнародних екологічних стандартів, спрямованих на захист 

навколишнього середовища від техногенного забруднення внаслідок діяльності 

цивільної авіації. 

У пункті 1.2.1. «Загальнотеоретичні питання охорони повітряного простору» 

визначено вплив загальних міжнародно-правових концепцій та діяльності Комісії 

ООН з міжнародного права на розробку спеціальних міжнародних екологічних 

стандартів у галузі цивільної авіації. 

У пункті 1.2.2. «Універсальні міжнародно-правові стандарти захисту 

навколишнього середовища в авіаційній галузі» з’ясовано основні напрямки 

екологічної політики ІКАО. Автор досліджує роль в охороні навколишнього 

середовища стандартів та рекомендованої практики ІКАО, а також положень 

Додатку 16 (нова редакція) до Чиказької конвенції 1944 р. щодо питань авіаційного 

шуму, емісії авіаційних двигунів, техногенного впливу авіації на навколишнє 

середовище і наголошує на важливості практичної реалізації положень розробленої 

Радою ІКАО у 2018 р. Системи компенсацій та скорочення викидів вуглецю для 
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міжнародної авіації (CORSIA). 

У пункті 1.2.3. «Регіональні аспекти боротьби із забрудненням навколишнього 

середовища цивільною авіацією» визначено роль регіонального екологічного 

співробітництва у захисті навколишнього середовища від техногенного забруднення 

внаслідок діяльності цивільної авіації, досліджено правові аспекти спільної політики 

держав-членів ЄС, спрямованої на скорочення шкідливих викидів відпрацьованих 

газів авіаційного транспорту та їх включення в систему торгівлі викидами в рамках 

ЄС (СТВ ЄС).  

У пункті 1.2.4. «Спеціальні напрямки міжнародного екологічного 

співробітництва в авіаційній сфері» окреслено сучасні напрямки розробки 

універсальних та регіональних екологічних стандартів діяльності цивільної авіації 

щодо шумового забруднення довкілля цивільною авіацією, включаючи практичне 

застосування так званого «збалансованого» підходу до управління шумом в усіх 

сферах діяльності цивільної авіації. 

У підрозділі 1.3. «Формування міжнародно-правових засад використання 

повітряного простору безпілотними літальними апаратами цивільного 

призначення» проаналізовано сучасна проблематика визначення поняття та 

класифікації безпілотних літальних апаратів, особливості міжнародно-правової 

регламентації польотів безпілотних літальних апаратів на універсальному та 

регіональному рівнях. 

У пункті 1.3.1. «Поняття та класифікація безпілотних літальних апаратів 

цивільного призначення» систематизовано сучасні основні підходи до трактування 

поняття «безпілотний повітряний літальний апарат» у міжнародному повітряному 

праві, праві ЄС та законодавствах держав-учасниць ІКАО та проаналізовано наявні 

класифікації безпілотних повітряних літальних апаратів. 

У пункті 1.3.2. «Міжнародно-правове регулювання польотів безпілотних 

літальних апаратів цивільного призначення» визначено основні прогалини у 

міжнародно-правовому регулюванні використання безпілотних повітряних літальних 

апаратів на сучасному етапі та наголошено на важливості внесення у Додаток 2 та 

Додаток 7 до Чиказької конвенції 1944 р. нових положень, які регламентували би 

використання безпілотних повітряних літальних апаратів цивільного призначення. 

У пункті 1.3.3. «Регіональні міжнародно-правові підходи до польотів 

безпілотних літальних апаратів цивільного призначення» аргументовано, що 

найбільш розвинена регіональна система правового регулювання використання 

безпілотних повітряних літальних апаратів діє на сьогодні в рамках ЄС, основою якої 

є Регламент №2018/1139 про спільні правила у сфері цивільної авіації, у якому 

йдеться про загальні засади видачі сертифікатів, пов’язаних із безпілотними 

повітряними літальними апаратами, вимоги до обладнання, технічного стану, 

порядку використання безпілотних повітряних літальних апаратів, кваліфікації осіб, 

що працюють з ними та Концепція ЄС з використання дронів 2015 р., згідно з якою 

порядок використання безпілотних повітряних літальних апаратів залежить від 

категорій, поділ на які здійснюватиметься, враховуючи рівень небезпеки, яку 

становлять такі апарати. 

Розділ ІІ. «Міжнародно-правове забезпечення міжнародних повітряних 
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перевезень» складається із трьох підрозділів, у яких здійснено аналіз особливостей 

міжнародно-правової регламентації міжнародних повітряних перевезень на 

універсальному, регіональному та двосторонньому рівнях. 

У підрозділі 2.1. «Міжнародно-правова регламентація міжнародних 

повітряних перевезень» розглянуто особливості сучасного міжнародно-правового 

регулювання міжнародних повітряних перевезень включно з міжнародно-правовим 

забезпеченням функціонування основних аеронавігаційних зон, міжнародних та 

повітряних трас. 

У пункті 2.1.1. «Універсальні міжнародно-правові моделі регулювання 

міжнародних повітряних перевезень» досліджуються основні етапи формування 

універсальних міжнародно-правових засад у сфері міжнародних повітряних 

перевезень та визначається практичне значення Чиказької конвенції про міжнародну 

цивільну авіацію, Угоди про транзит при міжнародних повітряних сполученнях і 

угоди про міжнародні повітряні перевезення, прийнятих у грудні 1944 р. в рамках 

Чиказької міжнародної конференції. 

У пункті 2.1.2. «Міжнародно-правове забезпечення функціонування основних 

аеронавігаційних зон» розкрито особливості правової політики ІКАО щодо 

координації використання аеронавігаційних районів та реалізації глобального 

аеронавігаційного плану ІКАО, спрямованого на посилення ефективності та безпеки 

міжнародних повітряних перевезень. 

У пункті 2.1.3. «Міжнародна договірна практика держав із забезпечення 

функціонування повітряних трас» визначено важливість міжнародно-правового 

співробітництва держав-членів ІКАО у сфері забезпечення функціонування 

міжнародних повітряних трас з урахуванням рекомендацій ІКАО та особливостей 

сучасної договірної практики держав у цьому сегменті повітряних перевезень.  

У підрозділі 2.2. «Особливості регіональних моделей правової регламентації 

міжнародних повітряних перевезень» розглянуто сучасні практичні моделі 

міжнародно-правового забезпечення лібералізації міжнародних повітряних 

перевезень на регіональному рівні. 

У пункті 2.2.1. «Розвиток регіональних правових механізмів ЄС у сфері 

міжнародних повітряних перевезень» досліджуються основні етапи формування, 

становлення та розвитку правових механізмів ЄС, спрямованих на лібералізацію 

міжнародних повітряних перевезень та знайшли своє практичне втілення у 

договірній практиці ЄС. 

У пункті 2.2.2. «Особливості правового забезпечення міжнародних повітряних 

перевезень в регіоні Південної та Латинської Америки» виокремлено правові новації 

політики лібералізації міжнародних повітряних перевезень у регіоні Південної та 

Латинської Америки, розглянуто, зокрема, положення Багатосторонньої угоди про 

відкрите небо і Багатосторонньої угоди про повітряні перевезення, які спрямовані на 

реалізацію глобальних принципів лібералізації діяльності міжнародного повітряного 

транспорту. 

У пункті 2.2.3. «Сучасний стан та перспективи розвитку регіональних моделей 

регулювання міжнародних повітряних перевезень у Південно-Східній Азії» 

охарактеризовано перспективні регіональні моделі лібералізації міжнародних 



 

 

13 

повітряних сполучень у Південно-Східній Азії, розглянуто положення 

Багатосторонньої угоди про лібералізацію міжнародних повітряних перевезень, 

укладеної в рамках Організації Азійсько-Тихоокеанського економічного 

співробітництва (АТЕС), Багатосторонньої угоди про повну лібералізацію вантажних 

повітряних перевезень та Багатосторонньої угоди про лібералізацію повітряних 

пасажирських перевезень. 

У пункті 2.2.4. «Міжнародно-правова практика держав-учасниць СНД у сфері 

повітряних перевезень» досліджено правові засади формування загальної 

міжнародно-правової бази регламентації міжнародних повітряних перевезень у 

рамках СНД, зокрема, положення Угоди про цивільну авіацію 1991 р. та інших угод, 

присвячених питанням правової регламентації діяльності цивільної авіації, визначено 

роль міжнародно-правового авіаційного співробітництва держав-учасниць 

Євразійського економічного Союзу (ЄАЕС) у розвитку авіаційного транспорту. 

У підрозділі 2.3. «Особливості двосторонньої договірної практики держав у 

сфері міжнародних повітряних перевезень» досліджено сучасні тенденції 

запровадження ІКАО нових підходів до оптимізації двосторонньої договірної 

практики держав-членів ІКАО у сфері міжнародних повітряних перевезень з 

урахуванням політики лібералізації діяльності повітряного транспорту.  

У пункті 2.3.1. «Загальна характеристика типових двосторонніх угод ІКАО» 

міститься аналіз діяльності ІКАО з розробки типових двосторонніх угод про 

повітряні сполучення («Чиказького типу», «Бермуди І», «Бермуди ІІ», «Страсбурзька 

модель») та визначено значення Типової угоди про повітряне сполучення 2017 р. для 

сучасної двосторонньої договірної практики держав-членів ІКАО. 

У пункті 2.3.2. «Двостороння договірна практика США та ЄС в авіаційній 

сфері» проведено всебічний аналіз особливостей двостороннього співробітництва ЄС 

та США у сфері міжнародних повітряних перевезень, а саме, положень Угоди про 

повітряний транспорт, укладеної між ЄС та США у 2017 р. (та додатків до неї), 

проекту нової угоди про повітряний транспорт 2018 р., а також Угоди між ЄС та 

США 2011 р. про співробітництво у сфері регулювання безпеки цивільної авіації. 

У пункті 2.3.3. «Сучасна двостороння договірна практика США та держав 

Південної і Центральної Америки у галузі міжнародних повітряних перевезень» 

визначено основні тенденції сучасної двосторонньої практики США та держав 

Південної і Центральної Америки в авіаційній сфері щодо практичного втілення 

державами регіону сучасних моделей лібералізації міжнародних повітряних 

перевезень.  

Розділ ІІІ. «Міжнародні авіаційні організації та їх роль у правовому 

забезпеченні діяльності цивільної авіації» складається із трьох підрозділів і 

присвячений дослідженню особливостей функціонування міжнародного 

інституційного механізму у авіаційній сфері. 

У підрозділі 3.1. «Основні напрямки діяльності універсальних міжнародних 

авіаційних організацій» досліджено діяльність ІКАО як сучасної універсальної 

міжнародної організації в авіаційній сфері, а також основні напрямки співпраці ІКАО 

з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями у міжнародно-правовому 

забезпеченні діяльності цивільної авіації. 
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У пункті 3.1.1. «Роль ІКАО як універсальної міжнародної авіаційної організації» 

проаналізовано процес створення ІКАО, визначено особливості її правового статусу, 

структури, процедурні питання її діяльності, висвітлено роль ІКАО в проведенні 

Всесвітніх авіатранспортних конференцій, які мають непересічне значення для 

розвитку міжнародно-правового співробітництва у галузі цивільної авіації. 

У пункті 3.1.2. «Співпраця ІКАО з міжнародними урядовими і неурядовими 

організаціями» визначено основні напрямки міжнародного співробітництва ІКАО з 

Міжнародною морською організацією (ІМО), Всесвітньою митною організацією 

(ВТО), Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ), Всесвітньою метеорологічною 

організацією (ВМО), Всесвітнім поштовим союзом (ВПС), Міжнародною асоціацією 

повітряного транспорту (ІАТА), та його значення для удосконалення міжнародно-

правового забезпечення діяльності повітряного транспорту. 

У підрозділі 3.2. «Внесок регіональних авіаційних організацій в удосконалення 

правових механізмів діяльності цивільної авіації» проаналізовано роль регіональних 

міжнародних авіаційних організацій у міжнародно-правовому регулюванні основних 

напрямків діяльності цивільної авіації у рамках їх компетенцій. 

У пункті 3.2.1. «Європейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА): структура 

та основні напрямки діяльності» досліджено правовий статус та організаційну 

структуру Європейської конференції цивільної авіації (ЄКЦА) та її діяльність, 

спрямовану на розвиток співробітництва європейських держав у сфері повітряного 

транспорту та гармонізації політики та практики держав-членів у галузі цивільної 

авіації. 

У пункті 3.2.2. «Африканська комісія цивільної авіації (АКЦА)» проаналізовано 

особливості діяльності Африканської комісії цивільної авіації як основної 

регіональної авіаційної організації на африканському континенті та підтверджено її 

провідну роль у формуванні спільної політики її держав-членів щодо використання 

цивільної авіації, координації діяльності з подолання проблем африканських держав 

у сфері повітряного транспорту та розвитку правового регулювання діяльності 

цивільної авіації у регіоні. 

У пункті 3.2.3. «Латиноамериканська комісія цивільної авіації (ЛАКЦА)» 

розглянуто сучасну діяльність Латиноамериканської комісії цивільної авіації 

(ЛАКЦА) та її внесок у вирішення проблем цивільної авіації у 

латиноамериканському регіоні, планування необхідних заходів для тісного 

співробітництва та координації діяльності її держав-членів з розвитку і ефективного 

використання цивільної авіації. 

У пункті 3.2.4. «Арабська комісія цивільної авіації (АРКЦА)» визначено роль 

Арабської комісії цивільної авіації (АРКЦА) в узгодженні позицій держав-членів, 

розробці спільного плану розвитку цивільної авіації арабських держав та втіленні у їх 

міжнародно-договірну практику сучасних моделей лібералізації міжнародних 

повітряних перевезень. 

У пункті 3.2.5. «Регіональні авіаційні органи євразійського регіону» 

проаналізовано особливості правового статусу та діяльності основних регіональних 

інституцій, які діють у євразійському регіоні, зокрема, Міжнародної ради з авіації та 

використання повітряного простору та Міждержавного авіаційного комітету (МАК) 
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та визначено роль цих регіональних інституцій у розробці та затвердженні 

міжнародних (регіональних) програм розвитку цивільної авіації, координації 

узгодженої політики у галузі авіаційних тарифів, управління повітряним рухом та 

безпеки польотів, розслідуванні авіаційних подій з повітряними суднами держав-

членів, представництві інтересів держав-членів у міжнародних авіаційних 

організаціях. 

У підрозділі 3.3. «Основні напрямки діяльності міжнародних неурядових 

авіаційних організацій у розробці сучасних правових моделей в авіаційній сфері» 

проаналізовано роль та практичний внесок міжнародних неурядових організацій у 

підвищенні ефективності правового забезпечення функціонування повітряного 

транспорту. 

У пункті 3.3.1. «Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА)» 

розглянуто багаторічну діяльність Міжнародної асоціації повітряного транспорту 

(ІАТА), особливості організаційної структури цієї міжнародної неурядової 

організації, визначено основні напрямки співробітництва ІАТА з ІКАО та з іншими 

міжнародними організаціями з питань стандартизації документації та процедур у 

світовій мережі авіаліній, розподілу частот радіозв’язку, розробки загальних правил 

авіаперевезень та застосування тарифів та обігу документів, пов’язаних із 

авіаперевезеннями пасажирів, багажу і вантажів. 

У пункті 3.3.2. «Міжнародна рада аеропортів (АСІ)» визначено роль АСІ у 

підвищенні ефективності міжнародно-правового та національно-правового 

регулювання аеропортової діяльності, забезпеченні співпраці та взаємної допомоги 

між аеропортами, розвитку екологічно безпечної та ефективної системи повітряного 

транспорту та розвитку аеропортової інфраструктури. 

У пункті 3.3.3. «Міжнародне представництво авіакомпаній Європи (АIRE)» 

проведено всебічний аналіз структурних особливостей Міжнародного 

представництва авіакомпаній Європи (АIRE) та досліджено сучасні тенденції трьох 

основних напрямків діяльності цієї міжнародної неурядової організації: авіаційної 

політики та правового регулювання діяльності цивільної авіації, повітряних 

перевезень і безпеки польотів, а також розвитку договірного регулювання повітряних 

перевезень та формування сучасних екологічних авіаційних стандартів та тарифної 

політики. 

У пункті 3.3.4. «Міжнародна асоціація вантажних авіаперевізників (ТІАКА)» 

досліджено сучасні напрямки діяльності Міжнародної асоціації вантажних 

авіаперевізників (ТІАКА), пов’язаних із розвитком, активізацією та посиленням 

безпеки повітряних вантажних перевезень в усіх регіонах світу, формуванням 

ефективної політики у сфері повітряних вантажних перевезень та інформуванням 

громадськості про значення та важливість повітряних вантажних перевезень. 

Розділ IV. «Інститут відповідальності у сфері цивільної авіації» складається 

із трьох підрозділів та присвячений аналізу сучасних конвенційних стандартів 

відповідальності авіаперевізників та експлуатантів повітряних суден, а також 

дослідженню особливостей відповідальності за акти незаконного втручання у 

діяльність цивільної авіації. 

У підрозділі 4.1. «Інститут відповідальності авіаперевізників» визначені 
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правові особливості формування та розвитку міжнародно-правових моделей 

відповідальності авіаперевізників в рамках так званої «Варшавської» та 

«Монреальської» системи та розвиток спеціальних видів відповідальності 

авіаперевізників на сучасному етапі. 

У пункті 4.1.1. «Перші правові моделі відповідальності суб’єктів авіаційної 

діяльності» досліджено формування у другій половині ХІХ та на початку ХХ ст. 

правових стандартів відповідальності суб’єктів авіаційної діяльності у законодавстві 

таких провідних авіаційних держав, як Франція, Німеччина, США, а також перші 

кроки міжнародних авіаційних інституцій та держав у розробці міжнародно-

правових моделей відповідальності у сфері авіаційного транспорту. 

У пункті 4.1.2. «Варшавська система» відповідальності авіаперевізників» 

окреслено особливості формування «Варшавської» системи відповідальності 

авіаперевізників за збитки, завдані пасажиру, багажу та вантажу в рамках 

міжнародних повітряних перевезень та досліджено основні етапи правової еволюції 

цієї системи відповідальності протягом тривалого часу в період 20-70-х рр. минулого 

століття. 

У пункті 4.1.3. «Монреальська система» відповідальності авіаперевізників» 

визначено об’єктивні передумови розробки нової універсальної системи 

відповідальності авіаперевізників, яка базується на положеннях Монреальської 

конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень 1999 р. 

та проаналізовано положення цієї конвенції, їх значення для розвитку інституту 

відповідальності авіаперевізників на сучасному етапі та конкурентоспроможність 

«Монреальської» системи 

У підрозділі 4.2. «Правові особливості відповідальності експлуатантів 

повітряних суден» проведено системне дослідження становлення перших правових 

стандартів відповідальності експлуатантів повітряних суден в 30-х рр. ХХ ст., а 

також сучасні міжнародно-правові моделі та тенденції розвитку інституту 

відповідальності експлуатантів повітряних суден за шкоду, завдану третім особам. 

У пункті 4.2.1. «Перші правові стандарти відповідальності експлуатантів 

повітряних суден» розкрито зміст конвенційних стандартів відповідальності 

експлуатантів повітряних суден за шкоду, заподіяну повітряним судном третім 

особам на поверхні, які закріплені в Конвенції 1933 р. для уніфікації деяких правил 

про відшкодування шкоди, заподіяної іноземним повітряним судном на поверхні та 

Протоколом 1938 р. до неї. 

У пункті 4.2.2. «Реформування Римської системи відповідальності 

експлуатантів повітряних суден» досліджено основні напрямки реформування 

Римської системи відповідальності експлуатантів повітряних суден у 50-х рр. ХХ ст. 

та проаналізовано положення чинної Конвенції 1952 р. про шкоду, заподіяну 

іноземним повітряним судном на поверхні, яка замінила Конвенцію 1933 р., а також 

новації у системі відповідальності експлуатантів повітряних суден, що містяться у 

Монреальському протоколі 1978 р.  

У пункті 4.2.3. «Перспективні напрямки розвитку міжнародно-правової 

регламентації відповідальності експлуатантів повітряних суден» визначено 

напрямки реформування чинних міжнародно-правових стандартів відповідальності 
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експлуатантів повітряних суден, закріплених у положеннях Конвенції 2009 р. про 

відшкодування шкоди, заподіяної повітряними суднами третім особам, та Конвенції 

про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті актів незаконного втручання з 

участю повітряних суден, та аргументовано необхідність скоординованих дій 

держав-членів ІКАО щодо прискорення вступу в силу вищезазначених конвенцій. 

У підрозділі 4.3. «Відповідальність за незаконне втручання в діяльність 

цивільної авіації» досліджено становлення, розвиток та сучасний стан і перспективи 

міжнародно-правового співробітництва держав щодо забезпечення захисту цивільної 

авіації від актів незаконного втручання у її діяльність. 

У пункті 4.3.1. «Основні етапи розвитку міжнародного співробітництва із 

забезпечення безпеки цивільної авіації» проаналізовано роль ООН та ІКАО в 

активізації міжнародного співробітництва із забезпечення безпеки цивільної авіації, 

вироблення міжнародно-правових моделей захисту авіаційного транспорту від 

незаконного втручання. 

У пункті 4.3.2. «Конвенційні моделі боротьби з актами незаконного втручання в 

діяльність цивільної авіації» досліджено теоретичні та практичні аспекти кодифікації 

міжнародно-правових стандартів у сфері боротьби з актами незаконного втручання в 

діяльність цивільної авіації, визначено поняття «акт незаконного втручання», 

проведено класифікацію актів незаконного втручання, та їх кваліфікацію, а також 

наголошено на неприпустимості застосування подвійних стандартів у міжнародно-

правовій оцінці дій осіб, винних у скоєнні актів незаконного втручання. 

У пункті 4.3.3. «Теоретичні та практичні аспекти відповідальності держав за 

незаконне втручання в діяльність цивільної авіації» проаналізовано сучасні 

теоретичні аспекти кваліфікації дій держав, спрямованих проти безпеки цивільної 

авіації, а також досліджено сучасну судову практику щодо відповідальності держав 

за їх незаконне втручання у діяльність цивільної авіації. 

Розділ V. «Міжнародно-правове співробітництво України у сфері цивільної 

авіації» складається із трьох підрозділів і присвячений дослідженню та аналізу 

міжнародного співробітництва України в авіаційній сфері на універсальному, 

регіональному та двосторонньому рівнях. 

У підрозділі 5.1. «Універсальне співробітництво України в авіаційній галузі» 

визначено особливості універсального міжнародного співробітництва України з 

міжнародними авіаційними організаціями у сфері міжнародно-правового 

забезпечення безпеки цивільної авіації та перспективного розвитку інституту 

відповідальності авіаперевізників. 

У пункті 5.1.1. «Україна та ІКАО» розглянуто становлення та розвиток 

міжнародного співробітництва України з ІКАО, членом якої Україна є з 1992 р., у 

таких напрямках, як технічні аспекти авіаційної безпеки, надання аеронавігаційної 

інформації, обслуговування управління повітряним рухом, забезпечення міжнародної 

аеронавігації над Чорним морем, впровадження нових технологій в авіаційну сферу 

та розбудову аеропортової інфраструктури в Україні. 

У пункті 5.1.2. «Міжнародне співробітництво України з питань безпеки 

цивільної авіації» проаналізовано питання імплементації чинних міжнародно-

правових норм у сфері безпеки цивільної авіації у законодавство України. Йдеться, 
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перед усім, про Закон України «Про державну програму авіаційної безпеки цивільної 

авіації» (2017 р.) та Закон України «Про боротьбу з тероризмом» (2003 р.). 

У пункті 5.1.3. «Реалізація Україною міжнародно-правових зобов’язань щодо 

відповідальності авіаперевізників» доведено необхідність чіткого виконання 

Україною її міжнародно-правових зобов’язань, пов’язаних з її участю в 

Монреальській конвенції 1999 р. про уніфікацію деяких правил повітряних 

перевезень, а також приведення положень Повітряного Кодексу України 2011 р. та 

інших законодавчих актів України у відповідність з вимогами вищезазначеної 

конвенції.  

У підрозділі 5.2. «Регіональне співробітництво України в авіаційній галузі» 

проведено аналіз міжнародних угод, які регламентують міжнародне співробітництво 

України на регіональному рівні (угоди між Україною та ЄС, Україною та СНД), та 

визначено проблемні питання цього напрямку авіаційного співробітництва 

української держави. 

У пункті 5.2.1. «Україна та ЄС» досліджено положення Угоди про партнерство 

та співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами та їх 

державами-членами (1994 р.) та проекту Угоди між Україною та Європейським 

Союзом про спільний авіаційний простір. 

У пункті 5.2.2. «Україна та СНД» проаналізовано правові особливості 

міжнародного авіаційного співробітництва України в рамках СНД, визначено сучасні 

проблемні питання, пов’язані з анексією РФ території Криму та агресії на 

Південному Сході України, а також наголошено на проблемі невизначеності 

правового статусу низки регіональних авіаційних угод в рамках СНД за участю 

України.  

У підрозділі 5.3. «Двостороннє співробітництво України у сфері цивільної 

авіації» розглянуто основні напрямки двостороннього авіаційного співробітництва 

України у сфері міжнародних повітряних перевезень, забезпечення авіаційної 

безпеки, аеропортової діяльності, визнання свідоцтв авіаційного персоналу. 

У пункті 5.3.1. «Двосторонні угоди про повітряне сполучення» досліджено 

сучасну двосторонню договірну практику України, в тому числі практику 

використання Україною положень Типової двосторонньої угоди ІКАО про повітряне 

сполучення (ТУПС), а також проаналізовано спроби втілення українською державою 

у двосторонню практику регулювання повітряних сполучень сучасних моделей 

лібералізації міжнародних повітряних перевезень (Угода між Урядом України та 

Урядом США про повітряний транспорт (2015 р.)). 

У пункті 5.3.2. «Питання авіаційної безпеки у двосторонньому авіаційному 

співробітництві України» доведено, що в рамках двостороннього авіаційного 

співробітництва Україна реалізує свої міжнародно-правові зобов’язання щодо 

забезпечення авіаційної безпеки. Так, у структурі чинних двосторонніх угод про 

повітряне сполучення за участю України закріплені чинні конвенційні стандарти у 

сфері боротьби з актами незаконного втручання у діяльність цивільної авіації. 

У пункті 5.3.3. «Спеціальні напрямки двостороннього авіаційного 

співробітництва України» досліджено спеціальні напрямки двостороннього 

співробітництва української держави, визначені у таких угодах, як Міждержавна 
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Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки 2004 р. 

щодо обслуговування повітряного руху та експлуатації міжнародного аеропорту 

«Ужгород» та Угода між Авіаційною адміністрацією України і Авіаційною 

адміністрацією Азербайджанської Республіки 2004 р. про визнання свідоцтв 

авіаційного персоналу. 

 

ВИСНОВКИ 

 

За результатами проведеного дослідження обґрунтовано нові концептуальні 

теоретичні та прикладні висновки, з яких найбільш важливими є наступні:  

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 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 



 

 

20 

«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, пов’язаних 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, пов’язаних з 

використанням функціональних в обох просторах літальних апаратів, потребою 

узгодити 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 сприяє 
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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 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, 
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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 

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 підґрунтя 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 

п’ять 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 
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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 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 
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норми Угоди 1997 р., положення Європейського аеронавігаційного плану і додатків 

до Чиказької конвенції 1944 р. Вирішення цієї проблеми потребує скоординованих 

дій української держави, ІКАО та європейських регіональних авіаційних організацій. 

9. Найбільш розвиненою регіональною системою міжнародно-правового 

регулювання повітряних перевезень є система ЄС: створений єдиний 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 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 агресія РФ проти України, політична вмотивованість 
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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 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, пов’язані 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 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 
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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 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 
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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., 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 системи», 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 пасажирів), механізм періодичного перегляду цих лімітів та 

обов’язкові 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». 



 

 

28 

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, 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 
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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.  

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 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.  
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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 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 

забезпечити 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 авіакомпанії 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 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 
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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, перед 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., 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 
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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 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 вельми 

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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АНОТАЦІЯ 

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. 

Ключові слова: міжнародне повітряне право, ІКАО, суверенний повітряний 

простір, цивільна авіація, міжнародно-правове регулювання, Чиказька конвенція 
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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. 

 

АННОТАЦИЯ 

Григоров А.Н. Теоретические и практические проблемы международно-

правового регулирования деятельности гражданской авиации. – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.11 – Международное право. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. Министерство образования и науки Украины, 

2020. 

Диссертация посвящена анализу теоретических и практических аспектов 

международно-правового регулирования деятельности гражданской авиации, 

исследованию особенностей правового статуса и режима использования воздушного 

пространства гражданской авиацией (включая беспилотные летательные аппараты 

гражданского назначения), защиты окружающей среды от загрязнения в результате 

деятельности гражданской авиации, выяснению проблемных вопросов 

международно-правового регулирования деятельности гражданской авиации на 

универсальном, региональном и двустороннем уровне, становления и развития 

институционального механизма в авиационной сфере, особенностям формирования и 

современного развития конвенционных стандартов ответственности 

авиаперевозчиков и эксплуатантов воздушных судов и международно-правовому 

обеспечению защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства в ее 

деятельность. 

Ключевые слова: международное воздушное право, ИКАО, суверенное 

воздушное пространство, гражданская авиация, международно-правовое 

регулирование, Чикагская конвенция 1944 г. о международной гражданской авиации, 

международные авиационные организации, авиаперевозчик, эксплуатант воздушного 

судна, акт незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, 

бесполетные зоны, беспилотный летательный аппарат, двусторонние соглашения о 

воздушном сообщении, либерализация международных воздушных перевозок, 

международное авиационное сотрудничество Украины. 

 

SUMMARY 

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

regulation of civil aviation. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 
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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 
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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 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. 

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. 

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. 


