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Использование воздушного пространства: организационные основы 

В статье определена организация использования воздушного пространства в соответствии с 

нормами национального и международного законодательства. Проведен анализ современного со-

стояния статистических показателей деятельности субъектов авиационной отрасли, связанной с 
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Постановка проблеми та її актуальність. 

Важливим значенням для авіації завжди зали-

шається питання організації використання по-

вітряного простору, від якого безпосередньо за-

лежить діяльність авіаційного транспорту. Так, 

за статистичними даними упродовж 2016 р. на 

ринку пасажирських та вантажних авіапереве-

зень працювало 29 вітчизняних авіакомпаній і 

було виконано 79,5 тис. комерційних рейсів (за 

2015 рік – 66,3 тис. рейсів). Кількість перевезе-

них пасажирів збільшилась порівняно з попе-

реднім роком на 31,3 % та склала 8277,9 тис. 

осіб. Обсяги перевезень вантажів та пошти 

зросли на 5,2 % та склали 74,3 тис. тонн. Паса-

жиропотоки через аеропорти України зросли на 

20,9 % та становили 12929,9 тис. осіб [1]. 

Однак, необхідно враховувати, що кількість 

та якість повітряних перевезень, які 

здійснюються повітряними суднами, залежать 

від балансу між попитом повітряного руху, за-

ходів організації потоків повітряного руху та 

менеджменту пропускної спроможності при оп-

тимальному використанні наявних ресурсів та 

координації дій з боку суб’єктів авіаційної 

діяльності. Під польотом повітряного судна ро-

зуміється його переміщення у повітряному про-

сторі, а також зависання. Переміщення повітря-

них суден здійснюється у повітряному просторі 

та має ряд особливостей: а) при здійсненні по-
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вітряного руху на практиці, його не можна за-

тримати на маршруті на тривалий термін і мож-

на зупинити лише посадкою повітряного судна; 

б) порівняно з іншими видами транспорту 

авіаційна діяльність у всесвітньому масштабі 

більше залежить від розумінь міжнародного ха-

рактеру і стандартів. Тому обслуговування по-

вітряного руху вимагає правового регулювання, 

організації та визначення спеціального режиму 

використання повітряного простору.  

Аналіз досліджень і публікацій. До-

слідження вчених здебільшого опосередковано 

торкалися питання використання повітряного 

простору в працях Шереметьєвої Є. Т., Єряшова Є. К., 

Хом’яченко С. І, Харченка В. П., Аргунова Г. Ф., Лу-

ппо О. Є., Биковцева І. С., Дем’янчука В. С., Клименко В. О. 

Так, Козловський А. А., Боярська З. І. в стат-

ті «Розвиток концепції повітряного права Укра-

їни: історія і сучасність» визначають, що повіт-

ряний простір, як предмет правовідносин, обу-

мовлює функціональний зв’язок усіх структур-

них елементів повітряного права України як ці-

лісної системи. 

Науковці з технічних наук Чепіженко В. І., 

Павлов B. В., Харченко B. П. визначали аксіо-

матику енергетико-потенціального управління 

повітряним рухом розв’язання конфліктів між 

учасниками повітряного руху, а також спро-

щення реалізації концепції Free Flіght з підви-

щеним рівнем безпеки. В наукових здобутках 

докторів технічних наук Юн Г. М., Марінце-

вої К. В. організація повітряного руху визнача-

ється як одна із складових елементів авіатранс-

портної системи, від якої залежить її ефективне 

функціонування.  

Оцінку ефективності використання повітря-

ного простору України та методи її забезпечен-

ня досліджувала к.е.н. Петровська Н. В. 

Проте залишаються недостатньо дослідже-

ними в рамках права особливості організації ви-

користання повітряного простору, відстутнім є 

комплексне трактування її специфіки функціо-

нування та правового регулювання. Таким чи-

ном, існує об’єктивна необхідність визначення 

теоретико-методичних та правових засад орга-

нізації використання повітряного простору. 

Метою статті є розкриття змісту організа-

ційних засад використання повітряного просто-

ру на підставі аналізу нормативного матеріалу 

та сучасного стану статистичних показників ді-

яльності суб’єктів авіаційної галузі, пов’язаної з 

використанням повітряного простору. 

Виклад основного матеріалу. Повітряним 

простором України є частина повітряної сфери, 

що розташована над суходолом і водною тери-

торією України, в тому числі над її територіаль-

ними водами. Україні належить повний і 

виключний суверенітет над повітряним просто-

ром України.  

Зауважимо, що на сьогодні політ повітряного 

судна здійснюється як державними, комерцій-

ними суднами, так і міжнародними, і не тільки 

на території держави, але й за її межами. Тому, з 

точки зору правової теорії «політ повітряного 

судна» – це інститут повітряного права, норми 

якого врегульовують відносини між суб’єктами 

національного та міжнародного права при вико-

ристанні відкритого повітряного простору.  

Україна як самостійна країна з 1992 р. з ме-

тою вступу у міжнародну авіатранспортну 

спільноту та виходу українських авіаперевіз-

ників на міжнародні ринки повітряних переве-

зень стала членом Міжнародної організації ци-

вільної авіації (ІКАО), Європейської конферен-

ції цивільної авіації (ЄКЦА), Європейської ор-

ганізації з безпеки аеронавігації 

(ЄВРОКОНТРОЛЬ) та зобовʼязалася гар-

монізувати національне законодавство, імпле-

ментувати міжнародно-правові норми та додер-

жуватися міжнародних стандартів. Наразі 

Україна має широкі міжнародні зобов’язання за 

39 міжнародними договорами у рамках 

міжнародного повітряного права (з них 28 під 

егідою ІКАО, 1 під егідою ЄКЦА та 7 під 

егідою ЄВРОКОНТРОЛЮ), 66 двосторонніми 

міжурядовими угодами про повітряне сполу-

чення, Угодою між Україною та ЄС про певні 

аспекти повітряного сполучення («горизонталь-

на угода») та іншими міжнародними договора-

ми України, включаючи Додаток у сфері 

авіаційного транспорту до ГАТТ/СОТ, в рамках 

розвитку регіонального співробітництва у 
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межах Європейського регіону, СНД та країн 

Чорноморсько-Кавказького регіону [1]. 

Порядок використання повітряного простору 

України визначається Конвенцією про 

міжнародну цивільну авіацію від 07.12.1944 р., 

Угодою про використання повітряного простору 

вiд 15.05.1992 р., Повітряним кодексом України 

(ПКУ) від 19.05.2011 р., Положенням про вико-

ристання повітряного простору України від 

29.03.2002 р. № 401, Державною цільовою про-

грамою розвитку аеропортів на період до 2023 

року від 24.02.2016 р. № 126 та іншими норма-

тивно-правовими актами, що визначають пра-

вила польотів у повітряному просторі України і 

обслуговування повітряного руху [3-10]. 

Серед значного масиву стандартів 

Міжнародної організації цивільної авіації 

(ІКАО) питання використання повітряного руху 

регулюють такі документи: DOC 4444. Ор-

ганізація повітряного руху, Doc 9426-AN/924. 

Керівництво з планування обслуговування по-

вітряного руху; Doc 9432-AN/925. Керівництво 

по радіотелефонному зв’язку; Doc 9476-AN/927. 

Керівництво по системах управління наземним 

рухом та контролю за ним.  

Значну увагу привертає розроблений ICAO 

Глобальний аеронавігаційний план на 2013-

2028 рр. [11], який визначає методику пла-

нування, орієнтовану на глобальну гар-

монізацію національних систем організації по-

вітряного руху (ОрПР) та їх світову інтеграцію. 

У плані містяться розраховані на найближчу і 

середньострокову перспективу рекомендації 

державам щодо однакового переходу до систе-

ми ОрПР, які передбачені Глобальною експлуа-

таційною концепцією ICAO.  

За прогнозом Міжнародної організації ци-

вільної авіації (ІКАО) у світі щороку зростатиме 

загальний попит на повітряні перевезення, у 

період з 2012 р. по 2023 р. у середньому на 4-

5 %. Дані Міжнародної асоціації повітряного 

транспорту (IATA) також свідчать, що авіаком-

панії світу збільшили за останні роки пасажиро-

обіг, який перевищує середні темпи приросту 

показника за останнє десятиліття на 5,6 % [3]. 

На жаль, в Україні, на тлі складної політико-

економічної ситуації відбувається стабільне 

падіння попиту на авіаційні перевезення, віт-

чизняні та іноземні авіакомпанії скорочують 

кількість рейсів на певних маршрутах або вза-

галі скасовують їх, істотно зменшується кіль-

кість рейсів у повітряному просторі України. Ці 

негативні тенденції спричинені різними факто-

рами. По-перше, економічними, спостерігається 

погіршення купівельної спроможності населен-

ня (за даними НБУ відбулося падіння ВВП, 

знецінення національної валюти, а саме деваль-

вація гривні у 2014 р. на 97,3 % щодо дол. 

США). По-друге, політичними, через анексію 

Російською Федерацією аеропорти Криму опи-

нилися поза межами фактичного контролю з бо-

ку України, не працюють аеропорти Донецька, 

Луганська. Так, у 2016 р. Державне підприєм-

ство обслуговування повітряного руху України 

(ДП ОПР «Украерорух») надало аеро-

навігаційне обслуговування 214,3 тис. польотів 

проти 234,9 тисяч в 2015 році та демонструє 

зниження на 8,8 %. Кількість обслуговуваних 

польотів, виконаних літаками та вертольотами 

авіакомпаній України, збільшилась на 17,6 %, 

іноземними авіакомпаніями – скоротилась на 

19,9 %. Це зумовлено зменшенням транзитних 

потоків через закриття частини повітряного 

простору України над зоною проведення АТО 

та над тимчасово окупованим півостровом. По-

третє, техногенного характеру, такі події, як ка-

тастрофа Боїнга 777 Малайзійських авіаліній 

[3]. 

У сучасних умовах стратегічний розвиток і 

тактичне функціонування авіаційно-

транспортної системи багато в чому залежить 

від ОрПР, її функції не обмежуються лише зав-

даннями ЦА, а охоплюють військову авіацію, 

обслуговування авіації загального призначення і 

безпілотних літальних апаратів. ОрПР скла-

дається з (УПР), управління потоками повітря-

ного руху (ATFM) та організації використання 

повітряного простору (ASM).  

Організацію використання повітряного про-

стору (ASM) України законодавець визначає в 

ст. 23 ПКУ [3] як комплекс заходів, який вжива-

ється для забезпечення безпечного, економічно-

го та регулярного повітряного руху, а також 

будь-якої іншої діяльності, пов’язаної з викори-
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станням повітряного простору України. До та-

ких заходів слід віднести: 1) визначення струк-

тури та класифікації повітряного простору Ук-

раїни; 2) планування та координацію діяльності 

з використання повітряного простору України 

відповідно до державних пріоритетів; 

3) забезпечення дозвільного порядку викорис-

тання повітряного простору України та/або за-

безпечення інформацією щодо використання 

повітряного простору України; 4) організацію 

повітряного руху, що включає: 

а) обслуговування повітряного руху; 

б) управління використанням повітряного прос-

тору України; в) організацію потоків повітряно-

го руху; 5) забезпечення контролю за дотриман-

ням порядку та правил використання повітряно-

го простору України у певних районах; 

6) обслуговування аеронавігаційною інформаці-

єю; 7) аварійне сповіщення; 8) метеорологічне 

обслуговування; 9) забезпечення зв’язку, наві-

гації, спостереження. 

Державне регулювання використання повіт-

ряного простору України здійснюють у межах 

повноважень: 1) Міністерства інфраструктури 

України (центральний орган виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики 

у сфері транспорту); 2) Державної авіаційної 

служби України (Державіаслужба України) 

(уповноважений орган з питань цивільної авіа-

ції), 3) Національного бюро з розслідування 

авіаційних подій та інцидентів з цивільними по-

вітряними суднами (спеціалізовану експертну 

установу з розслідування авіаційних подій та 

фактів порушення порядку використання повіт-

ряного простору України), 4) ДП ОПР «Украе-

рорух» у складі підрозділів: Український центр 

планування використання повітряного простору 

України та регулювання повітряного руху (Ук-

раероцентр) [12], що є головним оперативним 

підрозділом системи; регіональні структурні 

підрозділи, до складу яких входять районні та 

допоміжні районні центри обслуговування пові-

тряного руху; служба аеронавігаційної інфор-

мації; центр підвищення кваліфікації; лікарсько-

льотна сертифікаційна комісія (ЛЛСК); 

5) відповідними підрозділами об’єднаної циві-

льно-військової системи організації повітряного 

руху, створеними на базі Украероруху згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 

19 липня 1999 р. № 1281 «Про створення 

об’єднаної цивільно-військової системи органі-

зації повітряного руху України». 

Об’єднана цивільно-військова система орга-

нізації повітряного руху забезпечує виконання 

завдань щодо організації використання повітря-

ного простору України, безпечного і регулярно-

го повітряного руху в повітряному просторі Ук-

раїни та в повітряному просторі над відкритим 

морем, де відповідальність за обслуговування 

повітряного руху міжнародними договорами 

України покладена на Україну (ст. 28 ПКУ) [3]. 

Тому, правила використання повітряного про-

стору та правила польотів у повітряному про-

сторі України, розробляються спільно Дер-

жавіаслужбою і Генеральним штабом Збройних 

Сил України та затверджуються спільно 

Міністерством інфраструктури та Міністер-

ством оборони України (п. 2.3 Положення) [3].  

Структура повітряного простору України ро-

зробляється та затверджується Державіа-

службою за погодженням з Генеральним шта-

бом Збройних Сил України, а в разі потреби – із 

заінтересованими державними органами, 

підприємствами, установами, організаціями 

відповідно до стандартів і рекомендованої прак-

тики Міжнародної організації цивільної авіації, 

документів Євроконтролю та вимог авіаційних 

правил України (ст. 25 ПКУ) [3]. 

Згідно із ст. 26 ПКУ [3] повітряний простір 

України, доступний для виконання польотів за-

гального повітряного руху, поділяється на: 

1) контрольований повітряний простір України 

обслуговування повітряного руху, в межах яко-

го можуть надаватися в установленому порядку 

всі види обслуговування повітряного руху (дис-

петчерське, польотно-інформаційне, аварійне); 

2) повітряний простір України поза межами 

контрольованого повітряного простору обслу-

говування повітряного руху, де в установленому 

порядку забезпечуються польотно-інформаційне 

та аварійне обслуговування. 

Зауважимо, що повітряний простір України є 

єдиним, без розподілу за відомчою належністю, 

та доступним усім користувачам повітряного 
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простору України з рівними правами щодо його 

використання. Однак у разі виникнення необ-

хідності використання повітряного простору 

України одночасно двома або більше користу-

вачами першочергове право на його викори-

стання надається користувачам згідно з держав-

ними пріоритетами, які визначені в ст. 24 ПК 

[3]. 

Однією з важливих умов при організації ви-

користання повітряного простору є дозвільний 

порядок його використання та/або забезпечення 

інформацією щодо використання повітряного 

простору України. Дозволи на використання по-

вітряного простору надаються органами 

об’єднаної цивільно-військової системи ор-

ганізації повітряного руху відповідно до поряд-

ку, визначеного Положенням про використання 

повітряного простору України. 

Так, використання частини повітряного про-

стору вимагає здійснення попереднього запиту 

та отримання дозволу на його використання є 

контрольований повітряний простір (класи від 

А до Е), повітряні траси, термінальні диспетчер-

ські райони (ТМА), диспетчерські зони (CTR), 

заборонені зони, зони обмеження польотів, не-

безпечні зони, тимчасово зарезервований по-

вітряний простір, зони виконання спеціальних 

польотів, зони аеродромного руху (ATZ). 

Порядок отримання дозволів на виліт з аеро-

портів України та приліт до аеропортів України 

ПС, порядок контролю Державіаслужби 

України за виконанням вимог українськими та 

іноземними експлуатантами наданих дозволів 

під час здійснення міжнародних, внутрішніх та 

транзитних польотів в Україні визначений в 

Наказі Державної служби України з нагляду за 

забезпеченням безпеки авіації, Міністерства 

оборони України від 28 листопада 2005 р. 

№ 897/703 «Про затвердження Правил надання 

експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів 

України та приліт до аеропортів».  

Згідно із ст. 30 ПКУ [3] використання по-

вітряного простору України або його окремої 

частини може бути частково або повністю забо-

ронено Державіаслужбою та органами 

об’єднаної цивільно-військової системи ор-

ганізації повітряного руху відповідно до поряд-

ку, визначеного Положенням про використання 

повітряного простору України. 

При організації повітряного руху обслуго-

вування повітряного руху (ОПР) в районах по-

льотної інформації, диспетчерських районах, 

диспетчерських зонах, у районах аеродромів 

цивільної авіації, на маршрутах ОПР 

здійснюється ДП ОПР «Украерорух» та 

відповідними підрозділами об’єднаної цивільно-

військової системи організації повітряного руху, 

створеними на базі Украероруху. Перелік аеро-

дромів цивільної авіації, де ОПР здійснюється 

Украерорухом, включається до Збірника аеро-

навігаційної інформації (АІР – Aeronautical 

Information Publication). За підсумками діяль-

ності авіаційної галузі України за 2016 рік ДП 

ОПР «Украерорух» упродовж року обслуговано 

214,3 тис. польотів проти 234.9 тисяч за 2015 

рік. Кількість обслугованих польотів, виконаних 

літаками та вертольотами авіакомпаній України, 

збільшилась на 17,6 %, іноземними авіаком-

паніями – скоротилась на 19,19 % [1]. 

Згідно з частиною 3 статті 23 ПКУ [3], пору-

шенням порядку використання повітряного про-

стору України вважаються дії або бездіяльність 

юридичних чи фізичних осіб, що призвели до 

порушення вимог законодавчих та інших нор-

мативно-правових актів, які регулюють порядок 

використання повітряного простору України. 

Європейська організація з безпеки аеронавігації 

(Eurocontrol) дає більш чітке визначення 

терміну «порушення порядку використання по-

вітряного простору» чи «несанкціонований 

виліт» (airspace infringement) – політ у визна-

ченій частині повітряного простору без попе-

реднього запиту та отримання дозволу на її ви-

користання від органу, відповідального за кон-

троль у цій частині повітряного простору 

відповідно до міжнародного і національного за-

конодавства.  

Аналіз порушень порядку використання по-

вітряного простору України у 2013-2016 роках, 

який здійснило Національне бюро з розсліду-

вання авіаційних подій та інцидентів з цивіль-

ними повітряними суднами (НБРЦА), Сектор 

аеронавігації та аеропортів разом із Сектором 

аналізу та попередження авіаційних подій, свід-
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чить про 1941 порушення порядку використання 

повітряного простору України. Із них у 2013 р. – 

35 порушень, у 2014 р. – 192, у 2015 р. – 34 та у 

2016 р. – 106. У зв’язку з агресією з боку 

Російської Федерації, кількість порушень по-

рядку використання повітряного простору у 

2014-2016 роках виросла у десятки і сотні разів. 

Лише у березні 2014 року НБРЦА 43 рази звер-

талося до Федеральної агенції повітряного 

транспорту Російської Федерації (РФ) щодо си-

стематичних порушень повітряного простору 

України російськими літаками. Порушуючи ак-

ти міжнародного права та двосторонні договори 

між Україною і Росією, РФ створила загрозу для 

безпеки міжнародної аеронавігації та умови для 

виникнення авіаційних подій та інцидентів [13]. 

Висновки. Організаційні засади використан-

ня повітряного простору визначаються держав-

ною політикою у сфері авіації та значною мірою 

залежатимуть від розвитку ринку авіаційних пе-

ревезень в Україні. Важливим стратегічним 

напрямком залишається удосконалення норма-

тивно-правової бази в частині приведення її у 

відповідність із сучасними міжнародними вимо-

гами, що формуються з боку ЄС та міжнарод-

них організацій. На сьогодні актуальним питан-

ням для України в галузі авіації стоїть підпи-

сання угоди про спільний авіаційний простір 

(САП – двостороння угода між Євросоюзом і 

третіми країнами) для встановлення спільних 

стандартів безпеки та лібералізації ринкових 

відносин у сфері авіації. По суті САП – це зона 

вільної торгівлі для авіації, що в подальшому 

забезпечить взаємний доступ на ринки 

авіаційної галузі: ринок авіаційних перевезень, 

виробництва та обслуговування авіаційної тех-

ніки, навчання авіаційних фахівців тощо на рів-

них умовах для всіх країн-членів САП. 

Враховуючи міжнародний характер повітря-

ного руху та зниження показників кількості об-

слугованих польотів, виконаних літаками та 

вертольотами іноземних авіакомпаній, свідчить 

про необхідність підвищення рівня обслуго-

вування та підвищення безпеки польотів 

відповідно до вимог ICAO, Євроконтролю та 

концепції CNS/ATM. Створення сприятливих 

умов для залучення нових авіаперевізників та 

запровадження новітніх технологій та 

міжнародних стандартів якості щодо надання 

послуг з авіаційних перевезень дозволить 

збільшити обсяг перевезень пасажирів і ван-

тажів, у тому числі й транзитних. 
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